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1 Johdanto 
 

Valitsin opinnäytetyöni aiheen seuratessani vuoden 2012 presidentinvaalien uutisointia 

mediassa. Tutkimuksen kohteeksi valittiin Helsingin Sanomat, koska se on levikiltään 

maamme suurin sanomalehti ja on perinteisesti edustanut ns. laatujournalismia. Näin 

ollen sen kannanotoilla ja linjauksilla on yhteiskunnallisesti suuri merkitys. Tutkimuksen 

avulla pyrin parantamaan ennen kaikkea omaa medialukutaitoani, mutta toivon samalla 

myös mahdollisimman monen työni lukijan saavan siitä lisäaineksia entistä itsenäisem-

pään ja kriittisempään median seurantaan. 

 

HS ilmoitti 30. lokakuuta 2011 suhtautuvansa myönteisesti vihreiden ehdokas Pekka 

Haavistoon (HS 2011, A2). Ko. pääkirjoituksessa lehti piti Haavistoa älykkäiden ja kou-

lutettujen ihmisten ehdokkaana. Tätä taustaa vasten ilmeni tarve selvittää, pitääkö leh-

den väite puolueettomuudesta paikkansa, sillä HS julkituo itseään riippumattomana ja 

sitoutumattomana sanomalehtenä. Vaikka lehdellä oli siis jo ennen vaaleja selkeästi 

myönteinen kanta toiseen ehdokkaista, tulisi sen puolueettomuutensa vuoksi kuitenkin 

uutisoida heistä objektiivisesti ja neutraalisti. 

 

Tutkittava ajankohta rajattiin vaalien toiselle kierrokselle, eli 23.1.–5.2.2012 väliselle 

ajanjaksolle. Käytännön työskentely toteutettiin tutkimalla HS:n printtiversion sähköistä 

näköisversiota.  

 

1.1 Tutkimuskysymykset ja -ongelmat 
 

Tutkin sisällön erittelyn ja sisällönanalyysin avulla, millaisia luonnehdintoja ehdokkaista 

käytettiin. Pyrkikö HS vaikuttamaan lukijoihinsa esim. retoriikan avulla? Oliko uutisointi 

puolueetonta ja riippumatonta? Millaisia otsikointeja ehdokkaista käytettiin? Mikä oli 

jutuista syntynyt mielikuva, kokiko lukija itseensä vaikutettavan? Kieltä tutkitaan kom-

munikaation välineenä, jolloin sisällönanalyysilla kommunikaatiota kuvataan ns. todelli-

suuden ilmentäjänä (Sarajärvi & Tuomi 2011, 47). Entä millaisen kuvan kirjoitukset 

muodostivat ehdokkaista kokonaisuutena?  

 

Kun sitoutumattomuutta ja riippumattomuutta tarkastellaan käsitteinä, on niistä ihmisillä 

erilaisia käsityksiä. Jotta käsitteet olisivat yhdenmukaisia, on ne määriteltävä.  
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TV1:n toimittaja Jorma Molarius haastatteli Helsingin Sanomien vastaavaa päätoimitta-

jaa Heikki Tikkasta vuonna 1979 ja pyysi tältä linjauksia HS:n sitoutumattomuudesta ja 

riippumattomuudesta. Keskustelusta käy ilmi, että lehteä kyllä markkinoidaan sitoutu-

mattomana ja riippumattomana, mutta tämä tarkoittaa vain lehtitalon ulkopuolella olevia 

tahoja, kuten erilaisia etu- tai painostusryhmiä: ne eivät ratkaise mitä HS julkaisee. 

Kustantaja määrittelee lehden linjan, ja päätoimittaja alaisineen pyrkii tätä linjaa nou-

dattamaan. (Molarius 1979, Klemolan 1981, 73 mukaan.) 

 

HS on siis sitoutunut kustantajan linjaan ja on tätä kautta riippuvainen kustantajastaan. 

Mutta mitkä taas omistajan intressit olivat, kun HS asettui toisen ehdokkaan kannalle 

ennen vuoden 2012 presidentinvaaleja, jää vain arvailtavaksi.  

 

1.2 Retoriikka ja juridiikka 
 

Kirjoituksissa esiintynyttä retoriikkaa tutkittaessa arvotettavien lauseiden joukkoon valit-

tiin ne, jotka luonnehtivat jollain tavalla presidentinvaalin toisen kierroksen ehdokkaita, 

heidän arvojaan, toimiaan taikka kumppaniaan tai puolisoaan. Koska HS oli jo aiemmin 

ilmoittanut suhtautuvansa myönteisesti Haaviston valintaan, tutkittavien lausumien mu-

kaan valittiin myös ehdokkaiden kumppanista tai puolisosta käytetyt ilmaisut. HS antoi 

palstatilaa Haukion ja Floresin esilletuomiseen, mitä voidaan pitää vaikuttamiskeinona.  

 

Ilmiö on tosin nähtävissä kansainvälisestikin: media näyttää kiinnostuneen ehdokkai-

den puolisoista enemmän kuin koskaan aiemmin, minkä vuoksi poliitikkojen puolisot ja 

kumppanit ovat myös julkisuudessa aiempaa näkyvämmin. Heistä onkin tullut kiistaton 

osa ehdokkaiden imagoa, vaikka väitettäisiinkin, ettei heillä ole äänestäjiin mitään vai-

kutusta. (Isotaulus 2012, A2.) Tätä kautta on myös olennaista pohtia, missä määrin 

kulttuurin tunteellistuminen vaikuttaa median toimintaan (Hietala 2007, 15). 

 

Tässä opinnäytetyössä rekisteröidyn parisuhteen solmineiden kohdalla puhutaan 

kumppanista tai osapuolesta eikä yksinomaan puolisosta, koska rekisteröidyllä parisuh-

teella ei opinnäytetyön kirjoittamisen ajankohtana ole lain edessä avioliittoon verratta-

vaa juridista asemaa. Myös oikeusministeriön omistamalla oikeudellisen aineiston julki-

seen jakamiseen perustuvalla sivustolla puhutaan rekisteröidyn parisuhteen kyseessä 

ollessa sen osapuolista. (Finlex, 2001. Laki rekisteröidystä parisuhteesta 2001/950, § 

5, 8.) 



 

           3  

 

  

Tutkimusajankohdan uutisointia tutkiessa huomaa, että HS käyttää Haaviston kump-

panista toistuvasti nimitystä puoliso, mitä voidaan pitää vaikuttamiskeinona. Toisaalta 

on huomioitava, että aviopuoliso voidaan arkikielellä puhuttaessa korvata sanoilla puo-

liso, mies, rouva, aviosiippa, vuodetoveri, elämänkumppani, siippa jne. (Suomi Sanakir-

ja 2013.) Tämä ei kuitenkaan muuta rekisteröidyn parisuhteen asemaa avioliittoon ver-

rattuna lain edessä (Finlex, 2001. Laki rekisteröidystä parisuhteesta 2009/391, § 9.) 

 

1.3 Tutkimusaineisto 
 

Tutkimusajanjaksolla 23.1.–5.2.2012 Helsingin Sanomissa julkaistiin 256 kirjoitusta ja 

teaseria eli uutisotsikkoa presidentinvaaleihin liittyen. Teasereilla tarkoitetaan yleensä 

A3-sivulla olevia esittelyluonteisia lyhennelmiä sisempien sivujen uutisista. Aineisto 

jaettiin sisältönsä perusteella yhdeksään kirjoitusluokkaan, jotka samalla toimivat tutki-

muksen otos- ja havaintoyksikköinä: kolumnit, mielipiteet, pakinat, pilapiirrokset, pääkir-

joitukset, uutisanalyysit, uutiset, teaserit ja muut. Jokaisesta kirjoitusluokasta valittiin 

ositettuun otantamenetelmään pohjautuen arpomalla kolmannes, jolloin kyse on näyt-

teeseen perustuvasta tutkimuksesta. (Pietilä 1976, 67, 101–120.) 

 

 

Kuvio 1. Kirjoitusten lukumäärät kirjoitusluokkaa kohden. Ensimmäinen luku tarkoittaa arvonal-
la suoritetun otannan lukumäärää kunkin luokan kokonaismäärästä (suluissa). Näillä 
on omat alaluokkansa, jotka tuodaan esille nk. luokitusrungossa (Kuvio 3). 

 

Tutkimustietoa kerättiin useampaa menetelmää hyödyntäen: tutkimalla dokumenttien 

sisältöä sellaisenaan ja erittelemällä ehdokkaita käsittelevät lauseet omiin arvoluokkiin-

sa sekä laskemalla ne. Tämä edusti tutkimuksen kvantitatiivista osaa. Samalla kirjoi-

tuksia arvioitiin kutakin omana kokonaisuutenaan, niiden sisältöä sanallisesti kuvaillen.  
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Sisällön erittelyn käyttöä ei rajoiteta ainoastaan valmiiden dokumenttien tutkimukseen, 

vaan sitä voidaan käyttää myös silloin, kun aineisto joudutaan luomaan. Tässä opin-

näytetyössä käytettiin pääosin valmiita dokumentteja, mutta myös erillistä haastattelua. 

(Pietilä 1976, 14, 55.) Tätä varten haastateltiin HS:n poliittisen toimituksen esimiehenä 

vuosina 1972–82 toiminutta Aarno Laitista. Haastattelu toimi toisen tason havaintoyk-

sikkönä (Liite 2; Pietilä 1976, 102–103). 

 

Tutkimusaineisto – eli kaikki valituksi tulleet kirjoitukset – on kirjoitettu käytännön syistä 

arvoluokituksineen ja perusteluineen Word-pohjaiseksi liitteeksi, koska alkuperäinen 

digitaalinen aineisto oli tiedostokooltaan liian suuri. Oli helpompi muuttaa alkuperäiset 

pdf-dokumentit teksteiksi, jolloin tutkimusaineiston tiedostokoko pieneni alle kymme-

nesosaan originaaleihin nähden. (Liite 1.) Jälkimmäisen liitteen osalta vastaavaa on-

gelmaa ei ollut, koska se oli tutkimuksen tekijän itsensä luoma (Liite 2). 

 

Vaikka työssä jätettiin tarkoituksellisesti käsittelemättä niiden yhteydessä julkaistut ku-

vat, huomioidaan ne parissa yhteydessä niiden tekstiä tukevan luonteensa vuoksi. 

 

2 Tutkimusmetodeina sisällön erittely ja sisällönanalyysi 
 

Tutkimuskysymysten selvittämiseksi työssä käytettiin sisällön erittelyä ja sisällönana-

lyysia. Sisällön erittelyllä tarkoitetaan menettelytapojen joukkoa, jossa kommunikaation 

ilmisisältöä kuvaillaan määrällisesti, objektiivisesti ja järjestelmällisesti sekä tieteellisiä 

toimintatapoja noudattaen (Berelson 1952, Väliverrosen 1998, 15 mukaan; Pietilä 

1976, 51). Kommunikaation ilmisisällöllä tarkoitetaan aineiston sisältöä sellaisenaan 

kuin se ilmiönä on ja määrällisyydellä taas sitä, että tutkimustulokset ilmoitetaan täs-

mällisesti määrällisessä muodossa – mikä taas edellyttää luokittelevaa ja tilastoivaa 

lähestymistapaa. Pelkän dokumenttien sanallisen kuvailun voidaan nähdä olevan jos-

sain määrin epämääräistä, joten sen tueksi tarvitaan systemaattista luokittelua. (Pietilä 

1976, 51–53, 264.) 

 

Myös pelkkä yksittäisten sanojen tai lausumien tutkiminen asiayhteytensä ulkopuolella 

tekisi vääryyttä teksteille, minkä vuoksi niitä on tulkittava myös omassa kontekstissaan 

(Heikkinen 2012, 82–83). Näin dokumenttien määrällinen luokittelu ja sanallinen kuvai-

lu tukevat toisiaan. 
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Kuvio 2. "Presidentinvaalien toisella kierroksella kohtaavat Pekka Haavisto (vihr) ja Sauli 
Niinistö (kok). Miehet mittailivat toisiaan Musiikkitalon vaalivalvojaisissa sunnuntaina." 
(Pohjanpalo, Olli 2012. Kuva: Kero, Sami 2012.) 

 

Sisällön erittelyä voidaan toteuttaa useammalla eri tavalla: esim. joko tutkimuksissa, 

joissa kuvaillaan dokumenttien sisältöä sellaisenaan tai tutkimuksissa, joissa pyritään 

tekemään päätelmiä dokumenttien sisällön avulla niiden tuottajista. Ensiksi mainittu 

edustaa klassisempaa, ns. berelsonilaista käsitystä sisällön erittelystä, kun taas jäl-

kimmäinen ilmentää uudempaa, psykologisvoittoisempaa lähestymistapaa. Tässä 

opinnäytetyössä yhdistyy dokumenttien kuvailu sellaisenaan sekä niiden ilmiöiden ku-

vailu, jotka nousevat aineistosta ekspliittisesti. (Pietilä 1976, 4, 24–25.) 

 

Sisällön erittelyn ohella opinnäytetyössä käytetään myös sisällönanalyysiä, mutta lä-

hinnä vain väljempänä teoreettisena kehyksenä. Tutkimustulokset tiivistetään selkeään 

muotoon ja niistä tuodaan esille pääkohdat. Sisällönanalyysiä käytetään samoin myös 

erillisen haastattelun tulosten pelkistämiseen. (Sarajärvi & Tuomi 2008, 106–109.) 
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2.1 Näytteeseen perustuva tutkimus ja ositettu otantamenetelmä 
 

Koska dokumentteja oli opinnäytetyön suositeltuun laajuuteen nähden melko paljon, oli 

perusjoukkoa pakko rajoittaa harkinnaisesti koskemaan vain vaalien toista kierrosta. Ai-

neiston käsittelyssä ja valinnassa päädyttiin lisäksi nk. ositettuun otantaan, jossa jokai-

nen kirjoitus jaettiin ensin omiin ositteisiinsa eli kirjoitusluokkiin. Tämän jälkeen jokaisen 

ositteen kirjoituksista valittiin satunnaisotannalla kolmannes. Näin vältyttiin suoran sa-

tunnaisotannan ja systemaattisen otannan mahdollisesti mukanaan tuomalta epäedus-

tavuudelta, jossa jokin kirjoitusluokka saattaisi ylikorostua. (Pietilä 1976, 67–69.) 

 

Satunnaisotanta toteutettiin siten, että jokainen kirjoitus jaettiin omiin kirjoitusluokkiinsa 

otsikoineen, päivämäärineen ja sivuineen samansuuruisille paperileikkeille. Tämän 

jälkeen jokaisen kirjoitusluokan kirjoitus jaettiin omaan joukkoonsa ja sekoitettiin huolel-

lisesti muovipussissa niin, ettei valituksi tulisi kirjoituksia esim. vain tietyltä päivältä. 

 

2.2 Sisältöluokat, alkiot ja luokitusrunko 
 

Sisältöluokalla ilmaistaan niitä ilmiöitä, joista tutkimuksessa kerätään tietoa. HS:n kir-

joittelua tutkittaessa havaittiin selkeimmäksi tavaksi määritellä sisältöluokat arvojen 

perusteella, jolloin sisältöluokan käsite liittyy suoraan tutkimusongelmaan – eli millaisia 

sanoja, sanontoja tai lausumia ehdokkaista käytettiin.  

 

Työssä valittiin useampi intensiteettiluokka kuvaamaan suhtautuvaa sisältöä, koska 

pelkkä "myönteinen" tai "kielteinen" ehdokkaista ilmaistujen adjektiivien tai lausumien 

kuvaajana jäisi turhan pintapuoliseksi (Pietilä 1976, 48, 174–175). Valituksi tulleet alkiot 

ja lausumat luokiteltiin seuraaviin suhtautuvaa sisältöä (arvoa) ilmaiseviin sisältöluok-

kiin: vahvasti myönteinen (+2), lievästi myönteinen (+1), neutraali (0), lievästi kielteinen 

(-1) ja vahvasti kielteinen (-2). Numeeriset arvot toimivat tutkimuksen mittayksikköinä 

(Pietilä 1976, 107.) 

 

Työssä käytettyä luokitusta suurempi intensiteetti yksittäisten sanojen luokituksen ohel-

la olisi tuonut luultavimmin tarkempia tuloksia, mutta rajauksen vuoksi niiden määrä 

jätettiin tällaiseksi. Myöskään käsitteellisesti laaja-alaisempaa luokittelua ei nähty tar-

peelliseksi. (Pietilä 1976, 96.) Luokka (E) taas sisälsi niitä lauseita, jotka eivät liittyneet 
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ehdokkaisiin joko suoraan taikka edes välillisesti. Näin ollen kyseistä luokkaa ei mis-

sään vaiheessa huomioitu tuloksissa, vaikka se taulukoissa näkyykin. 

 

Mitä taas alkioiden määrittelyyn tulee, tarkoitetaan alkioilla niitä sanoja, lausumia (lau-

seet), ajatuksia taikka toimintoja, jotka ilmaisevat tutkittavaksi määriteltyä sisältöluok-

kaa. Näin ollen kaikkia niitä sisällön osia, jotka ilmaisevat tätä samaa sisällöllistä ilmiö-

tä, pidetään kyseisen sisältöluokan indikaattoreina eli ilmaisijoina. (Pietilä 1976, 94.) 

Kun siis lause, joka sisälsi esim. kaksi myönteistä alkiota ehdokkaasta, sisällytettiin se 

vahvasti myönteinen (+2)-sisältöluokkaan – ja päinvastoin. 

 

Lievästi myönteiseen (+1)-arvoon riitti yksi myönteinen ilmaisu. Neutraalia arvoa kuvasi 

esim. "Koijärven kahinat koettiin vuonna 1979, ja rekisteröity yhdistys vihreistä tuli vas-

ta vuonna 1987"-tyyliset virkkeet (Akkanen 2012, A2). Toisaalta virke arvotettiin neut-

raaliksi myös niissä tapauksissa, joissa lausuma sisälsi jonkinasteisen sekä-että-

ilmaisun, jossa esitettiin niin myönteinen kuin kielteinenkin kuvaus ehdokkaasta ja tä-

män kumppanista tai puolisosta taikka hänen edustamastansa puolueesta, kuten: 

"omassa viiteryhmässäni on paljon Haaviston äänestäjiä, mutta osalla on ennakkoluu-

loja vihreitä kohtaan."  

 

Vastaavaa ilmensi toteamus: "kun ajatellaan eteläpohjanmaalaisuutta, Niinistö voi olla 

lähempi, mutta Haaviston esiintymiset ja sovinnollisuus perussuomalaisia kohtaan ovat 

tehneet vaikutuksen" (Erkkilä, Kallionpää & Rantanen 2012, A5). Samaa arvosteluta-

paa käytettiin myös ehdokkaiden kumppanista tai puolisosta. 

 

Kun otsikkoon oli valittu jompikumpi ehdokas, arvioitiin lausuma (+2)-arvolla, mikäli 

tämä oli arvioitu vahvasti myönteiseen sävyyn. Alaotsikossa vastaavanlaisen lausuma 

toi ehdokkaalle arvon (+1). Jos taas otsikkoon oli valittu molemmat ehdokkaat, saivat 

nämä arvon (+1), mikäli otsikossa tyydyttiin esimerkiksi vain tuomaan esille heidän 

mielipiteidensä eroavaisuuksia. Saman kirjoituksen alaotsikko arvotettiin samaan ta-

paan, koska pääotsikko ei korostanut kumpaakaan. (Suominen 2012, A5.) 

 

Tutkimuksessa käytetyt sisältöluokat muodostavat lopulta yhteisen luokitusrungon, joka 

sisältää tutkimuksessa käytetyt määritelmät sisältöluokkineen ja alkioineen (Kuvio 3). 

Yksityiskohtaisemmat perusteet on esitelty erillisessä liitteessä (Liite 1). 
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Kuvio 3. Luokitusrunko. 
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2.3 Luokitus-, yhteys- ja mittayksiköt  
 

Luokitusyksiköllä tarkoitetaan sitä osaa havaintoyksikössä, joka luokitellaan siihen si-

sältöluokkaan, johon viittaavan alkion se sisältää. Mittayksikkö taas tarkoittaa sitä nu-

meerista arvoa tai määrettä, joka luokitusyksikölle annetaan silloin, kun se sisältää si-

sältöluokkansa edellyttämän alkion. (Pietilä 1976, 103–104.) 

 

Tämän tutkimuksen mittayksikköinä toimii viisi suhtautumista ilmaisevaa määrettä vah-

vasti myönteisestä (+2)-lauseesta päätyen neutraalin (0) lausuman kautta vahvasti kiel-

teiseen (-2). Luokittelussa on lisäksi mukana E-luokka (ei arvioitavissa), joka sisältää 

lauseita, jotka eivät koske ehdokkaita. Myös yhteysyksiköt jätetään huomioimatta re-

surssien vähäisyyden vuoksi. (Kuvio 3; Pietilä 1976, 106–107). 

 

2.4 Otos- ja havaintoyksiköt 

 

Otosyksiköllä tarkoitetaan yksikköjä, joihin perusjoukko/-aineisto on otantaa varten jaet-

tu tai luontojaan jakautunut, kun taas havaintoyksiköllä yksiköitä, joihin liittyvinä tutkit-

tavia asioita kirjataan ylös ja käsitellään. Tässä opinnäytetyössä perusjoukko/-aineisto 

toimi molempina. (Pietilä 1976, 101–102.) Otantaa varten perusjoukon jäsenet eli luet-

teloidut kirjoitukset numeroitiin juoksevalla numerolla, jolloin numeroidut kirjoitukset 

ovat otosyksiköitä (Liite 1; Pietilä 1976, 68). 

 

3 Kirjoitusluokat ja suhtautumismuuttujan arvot 
 

Kirjoitusten luokittelu osoittautui ajoittain haasteelliseksi, koska esimerkiksi varsinaisia 

haastatteluja oli tutkimusajankohtana vain muutamia. Useimmat uutiset sisälsivät toi-

sen kierroksen ehdokkaiden suoria sitaatteja, mutta niitä ei voinut kirjoitusten asiasisäl-

lön ja uutisluonteisuutensa vuoksi kategorisoida suoranaisiksi haastatteluiksi. Siksi 

haastatteluluontoiset kirjoitukset ja suorat haastattelut luokiteltiin uutisten alaisuuteen. 

Jokaisesta kirjoitusluokasta valittiin lopuksi kolmannes, jolloin analysoitavia kirjoituksia 

jäi 86 kpl.  

 

Tässä tutkimuksessa suhtautumista mitataan niin aiemmin esille tuotujen arvoluokkien 

kuin niiden pohjalta lasketun myönteisyyttä-kielteisyyttä ilmaisevan muuttujan perus-
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teella. Tällöin puhutaan suhtautumismuuttujan arvosta, joka lasketaan seuraavasti:  

kaikkien kirjoitusluokkien lausumien yhteisarvo ehdokasta kohden (esim. +18) jaetaan 

molempien ehdokkaiden lausumien kokonaismäärällä (esim. 84 kpl), jolloin tulokseksi 

saadaan +0,2142. (Pietilä 1976, 121–122.) Laskukaavassa on huomioitava, että yksi 

lausuma saattaa sisältää useamman arvoa ilmaisevan alkion molemmista ehdokkaista. 

Toisin sanoen: kokonainen lause luetaan yhdeksi lausumaksi, jolla saattaa olla useam-

pia arvoja. Myös neutraalit lausumat luetaan mukaan kokonaismäärään. 

 

3.1 Kolumnit 
 

Kolumni on tyypillisimmillään usein jonkin alan asiantuntijan tai poliitikon kannanotto 

tietystä tapahtumasta tai ajankohtaisilmiöstä – kuten tutkimusajanjaksolla julkaistu "Vie-

raskynä" -nimikkeen alla kulkeva, Tampereen yliopiston puheviestinnän professorin 

kirjoitus presidenttiehdokkaiden imagoista (Isotaulus 2012, A2).  

 

Kolumnien ominaisuuksiin voidaan lukea niin oman nimen kuin valokuvan, mutta jos-

kus myös piirroskuvankin käyttö. Siinä missä pääkirjoitus toimii lehden linjaa me-muo-

dossa ilmaisevana kirjoituksena, kolumni on luonteeltaan enemmän yleisluontoinen tai 

henkilökohtainen näkemys käsitellyistä asioista. Kolumnit ilmestyivät suomalaiseen leh-

distöön 1960-luvulla. (Pietilä 2008, 82–86.) 

 

 

Kuvio 4. Suhtautumismuuttujan arvo kolumneissa. Kolumneissa oli Haavistoa koskien 1 kpl 
(+2)-arvoa ilmaisevaa lausumaa, 10 kpl (+1)-lausumaa ja 7 kpl (-1)-lausumaa. Niinis-
töä koskien vastaavia lausumia oli 1 kpl (+2), 9 kpl (+1) ja 4 kpl (-1)-lausumaa. Vah-
vasti kielteisiä (-2)-lausumia ei kolumneissa ollut laisinkaan. Haaviston kohdalla suh-
tautumismuuttajan arvo oli näin ollen +0,0743 ja Niinistön +0,0472. Ero Haaviston hy-
väksi oli +0,0271. 



 

           

11   

  

 

Kolumneja kertyi tutkimusajanjaksolle kaikkiaan kaksikymmentä kappaletta, joista vali-

koitui satunnaisotannalla kolmannes, eli seitsemän kappaletta. Vain yksi kirjoitus kulki 

puhtaasti kolumni-nimikkeen alla, joten muut valittiin samaan luokkaan lähinnä sisällöl-

lisistä syistä. 

 

Kolumnien luonne oli keskimäärin neutraali. Kirjoituksissa pohdittiin mm. ehdokasase-

telmien muuttumista, sillä kokoomuksella oli menneiltä vuosikymmeniltä kokemusta 

vain oppositiossa olemisesta ja vihreitä ei vielä kolmekymmentä vuotta sitten ollut vielä 

edes olemassa. Myös kahden perinteisen kansanliikkeen – eli Sdp:n ja Keskustan – 

ehdokkaat olivat näissä vaaleissa karsiutuneet jatkosta pois. (Akkanen 2012, A2.) Toi-

saalta kolumneissa ruodittiin myös muiden medioiden asenteellisuutta ehdokkaisiin, 

sillä esim. YLE:llä esitettävän Uutisvuodon kritisoitiin peitelleen ehdokkaiden eroja Haa-

viston hyväksi (Räikkä 2012, D7). 

 

Ehdokkaiden välillä ei nähty myöskään olevan selkeitä aatteellisia eroja, että ne olisivat 

jakaneet äänestäjiä merkittävästi. Näin ollen ideologian merkityksen vähetessä, imagon 

rooli korostui. (Isotaulus 2012, A2.) 

 

3.2 Mielipiteet 

 

Mielipide eli yleisönosaston kirjoitus on lukijan tai lukijoiden kannanotto johonkin tärke-

äksi näkemäänsä asiaan tai ajankohtaisilmiöön – kuten presidentinvaaleihin. Lehdillä 

on yleensä omat sääntönsä kirjoitusten tyylin ja pituuden suhteen, samalla kun nimi-

merkillä kirjoittaminen sallitaan vain poikkeustapauksissa – kuten esimerkiksi käsitel-

lessä jotain henkilökohtaisesti arkaa aihealuetta.  

 

Merkille pantava seikka valituiksi tulleissa mielipidekirjoituksissa oli, että vain yhdessä 

kirjoituksessa käsiteltiin ehdokasta ja tämän ominaisuuksia pelkästään myönteisessä 

mielessä. Kirjoitus ei sopinut puhtaasti mielipideosioon, jonka vuoksi se tuli valituksi ky-

seiseen kirjoitusluokkaan sisältönsä vuoksi. (HS 2012, C6.) 

 

Mielipiteissä ilmeni odotetusti vahvimpia kannanottoja ehdokkaiden puolesta – ainakin 

mitä kvantitatiivisiin tuloksiin tulee. Tosin sekin on huomioitava, että uutisia oli otannas-

sa 44 kpl ja mielipiteitä 16 kpl. Näin ollen uutisia oli miltei kolminkertainen määrä mieli-
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piteisiin nähden, eivätkä ne ole suoraan verrannolliset niin määrällisesti kuin sisällölli-

sestikään, sillä uutistenhan odotetaan olevan neutraalimpia. 

 

Mielipideosaston kirjoittajien aiheita olivat esimerkiksi huoli fanaattisuudesta ja sen vai-

kutuksesta äänestyskäyttäytymiseen (Haukilampi 2012, C6), maaseudun sivuun jäämi-

nen vaalikeskusteluissa (Raudaskoski 2012, C7), muistutus kansanvallan vahvistamis-

tarpeesta (Juutinen 2012, C6) ja tarpeesta keskustella kestävästä kehityksestä (Calde-

cott 2012, C7). Näissä mielipidekirjoittajat toivat esille tärkeiksi näkemiään seikkoja 

lähinnä neutraalissa hengessä.  

 

Kuvio 5. Suhtautumismuuttujan arvot mielipiteissä. Haavistoa puoltavia vahvasti myönteisiä 
(+2)-lausumia oli 19 kpl, lievästi myönteisiä (+1) 39 kpl, lievästi kielteisiä (+1) 7 kpl ja 
vahvasti kielteisiä (-2) 1 kpl. Niinistön osalta (+2) -arvolla arvotettuja lausumia ei ollut 
laisinkaan, (+1)-lausumia 4 kpl ja (-1)-lausumia 7 kpl. Vahvasti kielteisiä (-2)-lausumia 
Niinistö sai ainoastaan yhden. Suhtautumismuuttujan arvot olivat siis Haaviston osal-
ta +0,2905 ja Niinistön -0,0213. Ero Haaviston hyväksi oli +0,3118. 

 

Mitä ehdokkaiden imagoihin tulee, Niinistön katsottiin edustavan teollisuusmaiden val-

tavirta-ajattelua, jossa prioriteetteina ovat kasvun edistäminen ja työllisyyden paranta-

minen. Haaviston nähtiin taas edustavan em. asioissa vastakkaista näkökulmaa, jossa 

jatkuvan kasvun nähtiin olevan uhkana ympäristölle ja jossa oltiin valmiita etsimään 

"kestävälle kehitykselle" pohjautuvia vaihtoehtoja. (Kasvio 2012, C4.) 

 

Mielipidekirjoituksissa tuotiin ajoittain esille seikkoja, joihin äänestäjät olisivat halunneet 

tulevan presidentin edes välillisesti vaikuttavan, vaikkei hänellä olisi haluttujen asioiden 

suhteen suoraa tarvittavaa valtaa. Tällaisia oli mm. yliopistojen tukeminen (Wilhelms-

son 2012, C4.) Kaikki tosin eivät nähneet presidentin virkaa millään muotoa tarpeelli-
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sena. Eräskin mielipidekirjoittaja piti presidentin virkaa jopa turhana, koska "hän haittaa 

valtionhallinnon toimintaa." (Pöyhönen 2012, C4.)  

 

Toisaalta mielipiteissä vaadittiin medialta puolueettomuutta ja vallankäytön vastuulli-

suutta, jottei tasapuolinen tiedonvälitys vaarantuisi. Kirjoittaja näki median toiminnassa 

puolueellisuutta ja halua asettua yhden ehdokkaan taakse. (Salo 2012, C5.) Toinen kir-

joittaja taas penäsi HS:n politiikantoimittajien suoraa kantaa omasta ehdokkaastaan. 

Kannan kertominen vahvistaisi median seuraajien luottamusta. (Liukkonen 2012, C6.) 

Samaan asiaan viitataan toisaalla luvussa viisi (Apunen 2010). 

 

Hyvä esimerkki kantansa kertomisesta kiertoteitse oli mielipidekirjoitus, jossa verrattiin 

nykyistä seksuaalivähemmistöjen oikeustaistoa värillisten ihmisoikeustaisteluun Yhdys-

valloissa vuosikymmeniä sitten. Kirjoittaja katsoi, etteivät kaikki olleet Suomessa vielä 

valmiita tasa-arvoon. Tätä voidaan pitää kannanottona Haaviston puolesta. (Ahlström 

2012, C9.) 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että mielipiteissä suhtauduttiin Haavistoon huomattavas-

ti myönteisemmin kuin Niinistöön, sillä mielipiteissä kontrasti ehdokkaiden välillä oli 

suurin. Yllättäen kolumneissa ero ehdokkaiden välillä oli pienin. 

 

3.3 Pakinat 

 

Pakina on luonteeltaan kevyt ja iskevä juttutyyppi, jota on käytetty erityisen runsaasti 

poliittisissa lehdissä, vastustajien toimia pilkaten ja parodioiden. Pakinaan kuuluu myös 

kontuiniteetti eli elimellinen jatkuvuus, jossa samaa aihepiiriä käsitellään useammissa 

pakinoissa sekä normipoikkeama, jossa yleisesti hyväksyttyjä viestinnän tyylejä ja kie-

len normeja ylitetään. Niin ikään ajankohtaisuus, ironisuus, suppeus ja poleemisuus 

ovat pakinalle tyypillisiä luonnehdintoja. (Pietilä 2008, 78–80.)  

 

Pakinan perusfunktio on suostutteleva ja viihteellinen, samalla kun sen ajankohtaisuu-

den aste on melko korkea. Pakinan ilmaisuvapaudenastetta voidaan pitää hyvin kor-

keana, viitaten aiemmin esille tulleisiin seikkoihin. Lähteiden suhteen pakina on avo-

mielinen, sillä niiden ilmenevyys vaihtelee suuresti. Esitystapaa voidaan pitää narraa-

tiona ja rakenteenkin suhteen esiintyy suurta vaihtelua. (Pietilä 2008, 39.) 
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Pakinat voidaan jaotella poliittisten pakinoiden lisäksi kulttuuripakinoihin ja humores-

keihin, mutta myös poliittis-satiirisiin, esseistis-ajankohtaisiin ja humoristisiin pakinoihin. 

Pakinoitsija kirjoittaa sanomalehdessä yleensä nimimerkillä, minkä vuoksi pakinat-

luokkaan oli vaikea valita nimikkeen alle täydellisesti sopivia kirjoituksia. Helsingin Sa-

nomat tuntuu rikkoneen nimenkäytön suhteen joitain perinteisiä journalistisia raja-

aitoja, sillä yhdessä kirjoituksessa ei ollut nimeä laisinkaan, kuin muissa kirjoituksissa 

esiintyi toimittajan oikea nimi. (Pietilä 2008, 78–80.) Tästä syystä luokituksen pääpaino 

kohdentui sisällöllisille syille.  

 

Kuvio 6. Suhtautumismuuttujan arvot pakinoissa. Tuloksina ilmeni, että Haavistosta lausuttiin 
pakinoissa kaksi kpl (+2)-arvoista lausumaa, 3 kpl (+1)-lausumaa ja 3 kpl (-1)-lausu-
maa. Niinistöstä ei lausuttu ainuttakaan (+2) -arvoista lausumaa, kun taas (+1)-lausu-
mia oli 1 kpl ja (-1)-lausumia 6 kpl. (-2)-lausumia Niinistöllä oli 1 kpl. Suhtautumis-
muuttujan arvot olivat Haaviston kohdalla +0,0727 ja Niinistöllä -0,0909. Ero Haavis-
ton hyväksi oli +0,1636. 

 

Pakinoissa keskityttiin lähinnä irvailemaan hienovaraisesti ehdokkaiden äänestäjäkun-

nan mieltymyksillä ja ulkoisilla ominaisuuksilla (HS, A7) sekä ehdokkaiden vaalikiertu-

eiden suppeuden esilletuomisella (Malmberg 2012, D7). Myös puolisouden käsitettä 

nykyajassa pohdittiin (Nykänen 2012, D3). Puhtaasti pakinatyyppisten kirjoitusten mää-

rä jäi valituiksi tulleiden kirjoitusten joukossa selvästi vähemmistöön, vaikkakin pakinat-

luokkaan valikoitui kuusi kirjoitusta – ja nekin pakinankaltaisuutensa vuoksi. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta pakinoitten olleen turhankin hampaattomia. Niistä olisi 

odottanut nasevampaa ja purevampaa lähestymistapaa. Pakinat olivat tästä huolimatta 

mielipiteitten ohella ainoa kirjoitusluokka, jossa arvot ehdokkaiden välillä vaihtuivat po-

sitiivisesta (Haavisto) kielteiseen (Niinistö). Kummankin ehdokkaan kohdalla kirjoittelu 

oli kuitenkin lähempänä neutraalia. 
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3.4 Pääkirjoitukset 
 

Pääkirjoitusten syntyyn on vaikuttanut pitkän ajanjakson kehitys, jossa haluttiin erottaa 

uutinen ja kommentti toisistaan. Sanomalehti ilmoittaa virallisen kantansa asioihin pää-

kirjoituksissa, joiden katsotaan edustavan lehden linjaa. Pääkirjoitukset voidaan myös 

jakaa neljään tyyppiin: ensimmäiseksi pohdiskeleviin, toiseksi erotteleviin, kolmanneksi 

taustaa valottaviin ja neljänneksi linjaa viitoittaviin. (Hemánus 1972, 18–27, Pietilän 

2008, 76 mukaan.) 

 

Ensimmäinen tyyppi on toisaalta-toisaalta-tyylinen pohdiskelu, jossa ei haluta asettua 

minkään vaihtoehdon kannalle, kun taas kakkosvaihto ehto tarjoaa lukijalle valmiiksi 

suositeltavan vaihtoehdon. Kolmas tyyppi on luonteeltaan uutisten taustaselvitys ja 

neljäs viitoittaa lukijalle "oikean vaihtoehdon". (Hemánus 1972, 18–27, Pietilän 2008, 

76 mukaan.) 

 

Ajankohtaisuuden asteen tulee pääkirjoitusten suhteen olla korkea, mutta ilmaisuva-

pauden suhteen melko matala, koska lukijat odottavat HS:n kaltaisilta lehdiltä koko-

naisvaltaisia kannanottoja päivänpolttaviin kysymyksiin. Pääkirjoitusta voidaan koko-

naisuudessaan luonnehtia perusfunktioltaan suostuttelevaksi.  (Pietilä 2008, 39.) 

 

 

Kuvio 7. Suhtautumismuuttujan arvot pääkirjoituksissa. Pääkirjoitusten luonne kallistui odote-
tusti lievästi Haaviston kannalle (HS 2011, A2). Haavistosta esitettyjä vahvasti myön-
teisiä lausumia (+2) oli 4 kpl, lievästi myönteisiä (+1) 14 kpl, lievästi kielteisiä (-1) 3 
kpl ja vahvasti kielteisiä (-2) 1 kpl. Suhtautumismuuttujan arvo oli tällöin Haavistolla 
+0,1868. Vastaavat luvut Niinistön osalta ovat (+2) 4 kpl, (+1) 6 kpl, (-1) 3 kpl ja (-2) 1 
kpl. Suhtautumismuuttujan arvo oli Niinistöllä +0,0989. Ero Haaviston hyväksi oli 
+0,0879. 
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Ehdokkaista käytettiin pääkirjoituksissa ajoittain melko vahvojakin ilmaisuja. Niinistöä 

luonnehdittiin "sanansapitäjäksi" ja "ylivoimaiseksi ennakkosuosikiksi", kun taas Haa-

vistoa "sovinnontekijäksi" ja "yllättäjäksi", joka "...sai aikaan vaalien vastajytkyn" (HS 

2012, A2). Samoin Niinistön todettiin olevan "tarkka talousmies" sekä "ylivoimainen" ja 

Haaviston taas puhuttelevan ihmisiä "rauhallisuudellaan ja sovinnollisuudellaan" (HS  

2012, A2). Toisaalta ehdokkaita myös kritisoitiin tilanteessa, jossa he eivät vaalikiireil-

tään olleet riittävän valveutuneita senhetkisistä ulkopoliittisista kriiseistä (HS 2012, A2). 

Muutoin pääkirjoituksissa tyydyttiin pääasiassa pohtimaan, miten eri puolueiden äänet 

jakautuvat ehdokkaiden kesken. 

 

Käytännössä tämä merkitsee sitä, että suhtautuminen molempiin ehdokkaisiin oli lä-

hempänä neutraalia kuin lievästi myönteistä, vaikkakin Haavistosta sanottujen myön-

teisten lausumien arvo Niinistöön verraten oli lähes kaksi kertaa suurempi (Kuvio 7).  

 

3.5 Uutiset 
 

Uutista voidaan pitää journalismin vanhimpana ja vakioituneimpana muotona, sillä sen 

on arvioitu syntyneen jo ennen muita journalismin muotoja. Uutista voidaan samalla 

pitää myös ns. perusjuttutyyppien perusjuttutyyppinä. Uutisen pääominaisuuksiin lu-

keutuu ajankohtaisuus, paikallisuus, informatiivisuus, laajuus, merkittävyys, voimak-

kuus ja harvinaisuus. (Pietilä 2008, 39–46, 49.)  

 

Näin ollen henkilökohtaisten näkemysten esiintymistä uutisissa ei pidetä hyväksyttävä-

nä, vaikkakin toimittaja voi toki ilmaista näkemyksiään sillä, mitä kirjoittaa tai mitä jättää 

kirjoittamatta, vaikka asioiden ja ilmiöiden olemassaolo olisikin ilmeistä. Laadukas uuti-

nen tuo esiin asioita eri lähteistä, joihin lukeutuvat haastattelut, tiedotteet, lähdekirjalli-

suus ja internet-lähteet, tapauksesta riippuen. (Pietilä 2008, 39; Reunanen 1991, 40.) 

 

Hyvä uutinen on myös vain asiaa sisältävä, tiivistetty, tietonsa välittömästi lukijalle an-

tava, selkeä, helppolukuinen, valmiinakin muuttamiskelpoinen ja standardirakenteinen. 

Standardirakenteisuudella tarkoitetaan muun muassa yläpainotteisuutta elimellisesti 

tiiviine ingressirakenteineen ja elementtitekniikoineen, jossa ilmenevät sekä alenevan 

kiinnostuksen että vähenevän merkityksen elementit. Yläpainotteisuus vie näin tär-

keimmän asian otsikkoon. (Okkonen 1980, Pietilän 2008, 46 mukaan.)  
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Uutisen juonellista rakennetta voidaan kuvata pitkälti "kärjen käsitteen" avulla. Tällöin 

kärki on kyettävä ilmaisemaan riittävän iskevästi ja ymmärrettävästi kirjoituksen otsi-

kossa ja ingressissä. Tämä asettaa etusijalle helposti ymmärrettävät, havainnollistavat 

ja konkreettiset näkökulmat monimutkaisempien sijaan. (Reunanen 1991, 67.) 

 

Uutisen arvo osoitetaan usein niiden koon ja sijainnin avulla. Mitä suurempikokoinen 

kirjoitus on ja mitä enemmän palstamillimetrejä juttu saa osakseen, sitä tärkeämpi sen 

katsotaan olevan. Samalla uutisen sijoittaminen joko etusivulle tai sivun ylälaitaan ko-

rostaa kirjoituksen arvoa. (Reunanen 1991, 62–63.) 

 

Kuvio 8. Suhtautumismuuttujan arvot uutisissa. Haavistosta esitettiin 21 kpl (+2)-arvoista lau-
sumaa, 152 kpl (+1) -lausumaa ja 20 kpl (-1)-arvoista lausumaa. Niinistöllä vastaavat 
luvut ovat 9 kpl (+2), 105 kpl (+1) ja 13 kpl (-1)-arvoista lausumaa. Vahvasti kielteisiä 
lausumia ei kummankaan kohdalla ilmennyt. Näistä johtuen suhtautumisarvoa ilmai-
sevien lausumien summa oli Haavistolla +0,1650 ja Niinistöllä +0,1043. Ero Haavis-
ton hyväksi oli +0,0607. 

 

HS käytti kakkoskierroksella runsaasti palstatilaa ehdokkaiden äänten jakautumisen 

pohtimiseen ja esilletuomiseen eri puolueissa, jolloin spekulointi äänestyskäyttäytymi-

sestä aikaansai ajoittain turhankin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Esim. perussuoma-

laisten puheenjohtaja Timo Soinin uutisoitiin harkitsevan Pekka Haaviston äänestämis-

tä, vaikka hän oli kertonut "harkitsevansa äänestääkö Haavistoa vai Niinistöä". Myös 

perussuomalaisten rivipoliitikkojen kanta kiinnosti toimitusta, koska heidän äänestys-

käyttäytymistään pidettiin arvoituksena. Kolmas haastatelluista lukeutui ko. puoluee-

seen. (Junkkari & Rantanen 2012, A5; Erkkilä, Kalliopää & Rantanen 2012, A5.) 
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Myös ammattiliittojen kannat tuotiin selkeästi esille: useat ammattiliitot ilmaisivat halun-

sa tukea Haaviston kampanjaa taloudellisesti, johtuen Niinistön laittomia lakkoja kos-

kevista puheista (Sutinen 2012, A5). Ehdokkaita hiillostettiin tuolloin toimittajien toimes-

ta arvo- ja sisäpoliittisilla kysymyksillä. Siinä missä Haavistoa pidettiin tutkimusajan-

kohdan kirjoituksissa yleisesti pätevämpänä hoitamaan ulkopolitiikkaa, annettiin hänel-

le myös mahdollisuus tuoda esiin em. asioihin liittyvä kokemuksensa. Talouskysymyk-

sissä pätevämpänä pidetylle Niinistölle vastaavasti ei. (Suominen 2012, A5.) Toisaalta 

Haavisto sai kielteistäkin julkisuutta, kun YLE siirsi vaalien vuoksi dokumenttiaan, jossa 

vihreiden ehdokkaan välit muuttuvat yhteistyökumppaninsa kanssa jännitteisiksi Soma-

lian rauhanprosessissa (Mäkinen 2012, A6). 

 

 

Kuvio 9. "Presidenttiehdokkaiden työmarkkinakantoja kyseltiin valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä 
Seinäjoella 21. lokakuuta. Sauli Niinistö, Pekka Haavisto olivat kaikki valmiita päästä-
mään Suomen Yrittäjät työmarkkinapöytään." (Sutinen, Teija 2012. Kuva: Kotilainen, 
Heikki 2012.) 

 

Presidentinvaalit aktivoivat myös yksittäisiä kansalaisia erilaisiin tempauksiin ehdok-

kaittensa puolesta, muun muassa sosiaalista mediaa hyväksikäyttäen. Nykyaikaiseen 
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vaalikampanjointiin kuuluu selvästi myös erilaisten maskottien – kuten lemmikkien – ja 

näköishahmojen esilletuonti. Haavistoa kampanjoitiin mm. minipossun ja Haavisto-naa-

marien avulla, kun taas Niinistöä pahvisen näköishahmon avulla. (Suominen 2012, A6.) 

 

3.6 Pilapiirrokset, teaserit (uutisotsikot), uutisanalyysit ja muut 
 

Pilapiirros on tarkoituksella liioiteltu kuva tai kuvasarja, jossa katsojan huomio kiinnite-

tään johonkin todellisessa tai kuvitteellisessa elämässä esiintyvään henkilöön taikka 

toimintaan. Elävään elämään pohjautuvat hahmot ovat usein karikatyyrisiä, joissa jo 

hahmojen ulkoisen olemuksen odotetaan herättävän hilpeyttä. (Wikimedia Foundation 

2013.) Helsingin Sanomien pilapiirtäjä Karlssonin pilapiirroksia julkaistiin tutkimusajan-

jaksona kuusi kappaletta, joista kaksi tuli valituksi satunnaisotannalla. Näistä kumpi-

kaan ei käsitellyt toisen kierroksen ehdokkaita. (Karlsson 2012, A2.)  

 

Teaserit taas viittaavat nimensä mukaisesti mielenkiinnon herättäjiin. Tyypillisimmillään 

näitä uutisotsikoita esiintyy Helsingin Sanomissa A3-sivulla, jossa esitellään lyhyesti 

päivän pääuutisaiheet. Uutisotsikointi oli kaikkien dokumenttien osalta neutraalia. 

 

Lähdekirjallisuudessa ei esiintynyt tyhjentävää määritelmää uutisanalyysista, mutta sitä 

voitaneen luonnehtia seuraavasti: uutisanalyysi porautuu jonkin tietyn ilmiön tai uutis-

sarjan taustoihin, tuoden esille esimerkiksi asioiden syy-seuraussuhteita. Joskus uutis-

analyysin kylkiäisenä saatetaan nähdä erillinen “Näkökulma” -osio, jossa toimittaja tar-

kastelee asiaa jostain tietystä näkökulmasta. Tämä luo analyysiin enemmän ammatti-

maisuuden tuntua, kun oma näkökulma eriytetään itse uutisanalyysista.  

 

Valituksi tullut kirjoitus taas sisälsi ainoastaan E-luokaan lukeutuvia lausumia, jonka 

vuoksi kirjoitusta ei laskettu mukaan tuloksiin (Laitinen, Ollikainen, 2012). Tämä osal-

taan saattoi "vinouttaa" lopullista tulosta. 

 

Muut-luokka sisälsi ainoastaan yhden "Oikaisuja" -kirjoituksen, jossa oikaistiin toisen 

ehdokkaan puolison ammatillisiin taustoihin liittyviä aiempien kirjoitusten virheellisyyk-

siä sekä ehdokkaan perhetaustoja (HS, 2012). Muut -luokassa oli ainoastaan kolme 

neutraalia lausumaa, joten näiden suhteen suhtautumismuuttujan arvo oli nolla. Oikai-

su-tyyppiset kirjoitukset on määritelty sananvapauslaissa, jonka vuoksi ilmaisuvapau-

den aste on matala (Pietilä 2008, 39, 88). 
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4 Tutkimusprosessi ja tulokset 
 

Tutkimustyön edetessä kävi ilmeiseksi seikka, että tutkija pystyy jossain määrin ohjai-

lemaan lopputulosta mm. luokitteluvalintojen kautta. Ei ole lainkaan sama, miten luokit-

telua tutkimuksessa toteutetaan. Suhtautumismuuttujan arvo on nimittäin riippuvainen 

siitä, kuinka monesta suhtautumista ilmaisevasta luokasta mittayksikkö koostuu. Ja 

kuten aiemminkin todettiin, käytettäessä tutkimuksen luokitusyksikköinä lausumia, pää-

dytään suhtautumismuuttujan havaintoyksikkökohtaisten arvojen suhteen lähemmäksi 

neutraalia kuin jos luokitusyksikkönä käytettäisiin kokonaisia kirjoituksia. (Pietilä 1976, 

122–123.)  

 

Edelliseen liittyen, myös tulosten yleistettävyys pieneni ositetun otannan vuoksi, koska 

arvonnan vuoksi ulkopuolelle jääneet 2/3-osaa kirjoituksista olisivat voineet tuoda tu-

loksiin jokseenkin erilaisen painotuksen (Pietilä 1976, 72). Kirjoituksista ei tullut myös-

kään valituksi tasavertaisesti kahta samankaltaista uutista, jossa vertailtiin ehdokkaita. 

Tämä ilmeni esim. 30.1.2012 julkaistussa uutisessa "Sauli Niinistön elämä ja teot", jol-

loin satunnaisotanta osui vain kyseiseen ehdokkaaseen (Rantanen 2012, A4). Vastaa-

va raportointi ei Haaviston osalla tullut valituksi, johtuen satunnaisotantamenetelmästä, 

mikä saattoi hivenen muuttaa lopullisia tuloksia. 

 

Tutkijan oli otettava huomioon sekin seikka, että tutkimus on aina jollain tasolla subjek-

tiivinen näkemys tutkittavasta aiheesta, koska tutkiva valitsee tutkimusasetelman oman 

ymmärryksensä mukaan. Ja vaikka tutkija pyrkisikin perustelemaan tekemiänsä valin-

toja mahdollisimman tyhjentävästi, ilmaantuu jossain vaiheessa esiin "perustelematon 

usko tai asenne." (Sarajärvi & Tuomi 2008, 20; von Wright 1970b, Sarajärvi & Tuomi 

67–68 mukaan). 

 



 

           

21   

  

 

Kuvio 10. Kaikkien kirjoitusluokkien yhteenlaskettua suhtautumismuuttujan arvoa tarkastellessa 
ilmenee, että Haavisto sai osakseen yli kaksinkertaisen määrän myönteisiä lausumia 
Niinistöön verraten. Haaviston osalla suhtautumismuuttujan arvo oli +0,1713 ja Niinis-
töllä +0,0725. Ero Haaviston hyväksi oli +0,0988. 

 

Mitä imagoihin tulee, Niinistö pyrittiin leimaamaan mediassa hetkittäin konservatiivisek-

si, minkä Niinistö kielsi. Imagoja ei kuitenkaan pysty muuttamaan pelkästään kieltämäl-

lä, sillä ne ovat muotoutuneet ihmisten mieliin ajan kuluessa. Kaikki, mitä ehdokas sa-

noo tai tekee, vaikuttaa väistämättä hänen imagoonsa. Imagoasiat taas vaikuttavat ää-

nestäjissä niin järkeen kuin tunteeseen. (Isotaulus 2012, A2.) Presidentinvaalien luon-

teen todettiin myös muuttuneen entistä viihteellisemmäksi (Räikkä 2012, D7). 
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Kakkoskierroksen ehdokkaiden yhdeksi suosion salaisuudeksi muodostui se, etteivät 

he kuuluneet vanhojen puolueiden ammattipoliitikkojen sisärenkaaseen – tai ainakaan 

heistä ei ollut muodostunut sitä mielikuvaa. Tästä johtuen ehdokkailla oli omat kannat-

tajansa puolueesta riippumatta. Esimerkiksi Niinistön tukijoiksi ilmoittautui perussuoma-

laisten Timo Soini ja Vasemmistoliiton Esko Seppänen. Toisaalta Niinistö ei esim. 

Sdp:n ehdokas Paavo Lipposen mielestä enää presidentinvaalien aikaan ollut se "sa-

ma mies, jonka kanssa Suomea vietiin euroon." Siksi Lipponen päätyi Haavistoon. (Ki-

vinen 2012, A2; Hämäläinen 2012, D3.) 

 

4.1 Suhtautuminen Haavistoon ja Niinistöön 
 

Alkuasetelmissa Haaviston pääsyä vaalien toiselle kierrokselle pidettiin epätodennä-

köisenä, johtuen mm. hänen puolueensa koosta. Haaviston menestystä pidettiin yllä-

tyksenä myös hänen avoimen homoseksuaalisuutensa vuoksi. Loppujen lopuksi aika 

harvaa silti näytti kiinnostavan Haaviston seksuaalinen suuntautuminen (Elonen 2012, 

A5.) Niin ikään kokoomuksenkin menestys vaaleissa oli yllätys: puolue on viimeisinä 

vuosikymmeninä tuntunut olevan ikuisessa oppositiossa (Akkanen 2012, A2). 

 

Molempien ehdokkaiden todettiin olevan pitkän poliittisen kokemuksen omaavia Eu-

rooppa-myönteisiä miehiä. Perusasiat, kuten Haaviston "rauhanneuvottelijamaisuus" ja 

suvaitsevaisuus tai Niinistön talousmiehen imago, tuntuivat olevan jo entuudestaan 

kaikkien tiedossa. Eroavaisuuksien löytäminen näytti olevan toimittajillekin vaikeaa.  

 

Mielipiteitten joukkoon mahtui myös koostetusti "Haavistosta sanottua"-nimellä otsikoitu 

tietopaketti, johon oli kerätty niitä argumentteja, jotka puolsivat Haaviston valintaa. Tut-

kimusaineiston joukkoon lukeutui myös vastaava Niinistöstä tehty, mutta satunnais-

otanta ei osunut kyseisen dokumentin kohdalle, joka hieman "vinoutti" lopputulosta. 

Kyseisestä otosyksiköstä irtosi 18 vahvasti myönteistä ja 35 lievästi myönteistä Haavis-

toa puoltavaa lausumaa. (Hakkarainen, Hytönen, Ituarte, Jalonen, Jäske, Kataja, Kan-

gas, Kuosma, Leino, Näkki, Partanen, Porspakka, Raivio, Saarnia, Sajaniemi & Valko-

nen 2012, C6.) 

 

Haaviston mahdollisen valituksi tulemisen uskottiin aikaansaavan myös "valtaisan me-

dianäkyvyyden Suomelle "uudenlaisen puolisonsa" myötä. Kirjoittaja uskoi vienninkin 

saavan Haaviston myötä "uutta potkua", samalla kun Haaviston kriisinhallinnan osaa-
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misen todettiin "kuittaavan mennen tullen putkiupseerien vastaavat." Haaviston todet-

tiin olevan myöskin "Suomen Obama, uudenajan presidentti." (Liksom 2012, C12.) 

 

Joillekin HS:n toimittajille tuntui olleen ongelma Niinistön ja hänen puolisonsa "vanhan-

aikainen" käsitys perinteisestä avioliittomallista. Samoin Niinistön vaimoonsa kohdista-

mia kehuja MTV3:n haastattelussa paheksuttiin, kun puoliso "...odottaa kotona, silitte-

lee paitoja ja ennen kaikkea hellii." Kirjoittaja piti tätä "parisuhteen voittoetuna, joka piti 

julkistaa." (Salmi 2012, D2; Nykänen 2012, D3.)  

 

Toimittaja Salmi ei kuitenkaan muistanut kertoa, että Niinistö oli päiviä aiemmin tuonut 

esille, että hänen vaimonsa rooli oli ylikorostunut, koska ehdokkaalla oli itsellään ns. 

kädet täynnä vaalikampanjaa käydessään (Suominen 2012, A5). Vaihtoehtoisesti ky-

seinen toimittaja ei itse riittävästi seuraa työnantajansa julkaiseman lehden uutisia. 

 

4.2 Suhtautuminen ehdokkaiden kumppaniin/puolisoon 
 

HS teki tutkimusajanjaksolla molempien ehdokkaiden elämänkumppaneista haastatte-

lutyyppisen kokosivun uutisen, joissa paneuduttiin niin heidän menneisyyteensä kuin 

arkeensa ehdokkaiden rinnalla. Kirjoituksia vertailtaessa huomio kiinnittyy Antonio Flo-

resia koskettavaan kirjoituksen otsikkoon: "Vastustamaton hurmuri", kun taas Jenni 

Haukiota koskeva vastaava otsikointi kuului: "Mainettaan hauskempi." Floresia lähesty-

tään näin jo otsikossa vahvasti myönteisesti ja Haukiota hieman kielteisesti – vaikkakin 

tätä mielikuvaa pyritäänkin kirjoituksen edetessä hälventämään. Toisaalta myös Flore-

sista tuotiin esille negatiivisia seikkoja, kuten rattijuoppoustapaus Equadorissa ja vuo-

sien takainen tappelu homoravintolassa. (Martelius 2012, D5; Nykänen 2012, D4.) 

 

Toimittaja Nykänen tekee lisäksi vertailuja Haukiosta ja lähestyy tämän mahdollista 

presidentin puolisoutta, vertaillen häntä menneiden vuosikymmenien presidentin ja 

kruununperijöiden puolisoihin: 

 

Suomalaisille tytöille ja pojille Tarja Halonen on ollut tärkeä esikuva. Millainen yk-
kösnainen Haukiosta tulisi? Häntä on verrattu Jacqueline Kennedyyn. Mutta ei 
hän ole muoti-ikoni, ei niin yläluokkainen. Kansan keskellä hänestä tulee mieleen 
– älkää nyt hermostuko – prinsessa Diana. Hän koskettaa tuntemattoman käsi-
vartta ja katsoo silmiin. Sillä hetkellä kuulemma tuntuu, että hän on vilpittömän 
kiinnostunut juuri sinusta. Se on taito! Eikä Dianaakaan fiksuista lausunnoista 
muisteta. (Nykänen 2012, D4.) 
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Toimittajan töksäyttelevä tyyli lainauksen viimeisemmässä lauseessa herättää kysy-

myksen hänen motiiveistaan: miksi pohdinta päättyy negaatioon? Siinä missä toisaalta 

tyydytään Floresin tapauksessa sivuuttamaan negatiiviset asiat vain median luomina 

"hirveinä otsikkoina", ohjataan keskustelua Haukion "mummomaisuuteen" ja "tätimäi-

syyteen", edesmenneen prinsessan epä-älyllisiin lausuntoihin vertaamisen ohella. 

(Martelius 2012, D5; Nykänen 2012, D4.) 

 

Myös Haaviston ja Floresin homoseksuaalisuus vaikuttaa olevan tabu, jota tuodaan 

esille lähinnä vain positiivisessa mielessä. Jos negatiivisia kannanottoja esiintyy, toimi-

tus tuo esille ne seikat, jotka ilmentävät ilmaisijansa "vanhanaikaisuutta" tai suoranaista 

vihamielisyyttä. (Salonen 2012, A7; Martelius 2012, D5.) Tätä taustaa varten on ym-

märrettävissä, miksi HS:n poliittisen toimituksen entisen päällikkö Aarno Laitisen mu-

kaan "70-luvun taistolaisuus on lehdessä vaihtunut 2000-luvun homoseksualismi-femi-

nismiin", "vihreyden ja mieskaunaisuuden" ohella (Laitinen, haastattelu 6.2.2013; Salmi 

2012, D2). 

 

4.3 Helsingin Sanomien kaksinaismoralismi   
 

Vaikka HS pyrkiikin ajamaan tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden edistymistä yhteiskun-

nassa, nousee kirjoituksista esille aika ajoin tietty asenteellisuus konservatiivisia avio-

liittokäsityksiä kohtaan. Esimerkiksi kirjoituksessa "Kuka haluaisi olla vain puoliso?" 

Sunnuntai-toimituksen toimittaja pohtii "täydellisen puolison" olemusta. Kirjoittaja lähes-

tyy presidentin puolison asemaa ilmeisesti Niinistön puolison Jenni Haukion näkökul-

masta, jossa presidentin puolison "pitäisi olla vastentahtoinen", sillä jos "ihminen luo-

puu omasta työstään puolison työn takia, hänessä on jotain vikaa." (Nykänen 2012, 

D3.) Kirjoittaja luo ensin itse kysymykset ja lopulta myös itse vastaa niihin: 

 

Miksi se on niin kamalaa? Miksi pari ei saisi elää vain toisen rahoilla? Miksi päivit-
telisin juuri tulotonta osapuolta? Vettä polkiessa päädyin siihen, Suomessa on hy-
väksytympää elää yhteiskunnan varoilla kuin rakastetun rahoilla. Puolisous on 
kriisissä. ... Ei siis ihme, että Sauli Niinistö kuohutti kehuessaan vaimoa, joka silit-
tää ja hellii. Puoliso-sanaa kyllä käytetään, se viittaa ikivanhaan avioliittoinstituu-
tioon. Sitä pidetään vanhanaikaisena, kun sitä käyttää Jenni Haukio, Niinistön 
vaimo. Mutta kun Johanna Korhonen puhuu puolisostaan, tilanne on toinen. Kor-
honen sai Alma Medialta potkut, kun ei kertonut Lapin Kansan päätoimittajaksi 
hakiessaan, että puoliso onkin nainen. Kuka silloin oli vanhanaikainen? (Nykänen 
2012, D3.) 
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Vaikka toimittaja tuo esille asiansa pääosin neutraalisti, kirjoituksesta saa vaikutelman, 

että käsiteltävät asiat ovat kirjoittajalle itselleen ongelma. Ja jos eivät, keitä Niinistön 

vaimoonsa kohdistamat kehut "kuohuttivat"? Ilmeisesti toimituksen feministejä? (Laiti-

nen, haastattelu 6.2.2013.) 

 

Kirjoituksen yhteyteen liittyy myös piirroskuva, jossa esiintyy selkeästi mies ja nainen, 

jolloin sillä viitataan selvästi Haukioon. Kuva tukee kirjoitettua sanaa, jolloin ne yhdessä 

tuottavat dokumentin kokonaismerkityksen. (Pietilä 1995b, 15.) Ilman kuvaa teksti jäisi 

enemmän tulkinnanvaraiseksi, kumpaan ehdokkaan kumppaniin tai puolisoon kirjoittaja 

viittaa. Kun merkityksiä tuotetaan useammalla merkkijärjestelmällä, puhutaan multimo-

daalisuudesta ja multisemioottisuudesta. (Heikkinen 2007, 75.) 

 

Kyseinen kirjoitus ilmentää myös draamaa, jossa dokumentti pyrkii herättämään luki-

joissaan tunteita samalla kun sen "keskeinen voima tulee sen tavasta esittää itsensä 

todellisuuden neutraalina kuvana." Dramaattisuus on kirjoituksessa osa sosiaalisen 

elämän vuorovaikutusta, kun toimittaja kertoo taannoisesta keskustelusta ystävättäri-

ensä kanssa ja rakentaa tämän jälkeen kuvaa parisuhdekäsitysten historiallisesta kehi-

tyksestä. (Väliverronen 1998, 130–131.) Kirjoitus päättyy johtopäätökseen, ettei pelkkä 

puolisona oleminen kerta kaikkiaan ole nykyaikana vaihtoehto. Tämä taas antaa syyn 

pohtia, halusiko kirjoittaja tarkoituksellisesti riistää Haukiolta tämän vaihtoehdon tai 

ainakin antaa syyn lukijoille paheksua sitä? 

 

Toisaalta 1990-luvun tienoilla alkanut median tunteellistuminen on vaikuttanut sen, että 

perinteisen tiedonvälityksen rinnalle on noussut sosiaalisten yhteyksien tuottaminen ja 

viihdyttävyyden pohjalle motivoituvien elämyksien tarjoaminen. Tällöin uutisjournalismi 

"muodostaa julkisen tilan", jonka yhteydessä "tunteita ilmaistaan, koetaan ja muoka-

taan". Tähän pohjautuen raja populaari- ja laatulehdistön välillä on hämärtynyt. (Hietala 

2007, 47; Väliverronen 2011, 193.) 

 

4.4 Otsikot synnyttävät mielikuvia 
 

Uutisten otsikointia tarkastellessa ilmeni, että HS nosti altavastaajana olleen Haaviston 

uutisissa useammin myönteisiin pääotsikoihin, Niinistön jäädessä useammin alaotsi-

koihin. Jos lähdetään siitä uutisjournalismin periaatteesta, että pääasia nostetaan ot-
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sikkoon, voidaan otsikoinneista vetää luonnollisesti tietynlaisia päätelmiä. Mitä HS näki 

tärkeäksi korostaa? 

 

Uutisoinnissa käytettiin tehokeinona toistoa Haaviston loppukirin esilletuomisessa, kun 

sekä A3–A4-sivuilla tuotiin samaa asiaa toistuvasti esille. A3-sivut ovat perinteisesti 

olleet uutisotsikkosivu (teaserit), mutta seuraavassa tapauksessa A3-sivun otsikointi 

luettiin uutisiin laajuutensa vuoksi, kun se täytti lähes koko sivupohjan. (Pohjanpalo 

2012, A3; Kaarto, Kervinen, Koppinen, Laitinen, Ollikainen, Peltomäki, Rantanen, Saja-

ri, Silfverberg, Suominen, Sutinen, Toivonen & Väntönen 2012, A4–A5). Samoin HS 

nosti Haaviston äänisaaliista esille lukuja, jotka tukivat hänen toivottua menestymistään 

(HS 2012, A6; Salonen 2012, A7). 

 

Kuvio 11. Suhtautumismuuttujan arvot kaikkia kirjoitusluokkia koskevissa otsikoissa. Suhtautu-
mismuuttujan arvoina tämä merkitsee Haaviston kyseessä ollessa +0,2844 -arvoa ja 
Niinistön tapauksessa +0,1465 -arvoa. Ero Haaviston hyväksi oli +0,1379. 

 

Edellä oleva taulukko voidaan sisällöltään nähdä joko journalistisena mielenkiinnon he-

rättäjänä taikka vaihtoehtoisesti tarkoituksellisena keinona ruokkia ensimmäisen kier-

roksen vaalituloksen kautta syntynyttä kannatuksen nousua haastajan hyväksi. Tähän 

viittasi myös 23. tammikuuta pääkirjoitus, jossa mielipidekyselyjen katsottiin synnyttä-

vän Haaviston ja Väyrysen tapauksessa "itseään vahvistavan kierteen", joka lisäisi 

heidän kannatustaan äänestäjien keskuudessa. (HS 2012, A2.) 

 

Myös Haaviston vaalivalvojaisten riehakas tunnelma tuotiin näyttävästi esille ja kannat-

tajien jopa euforiaan yltäviä tunnetiloja kuvailtiin yksityiskohtaisesti. Niinistön valvojais-

ten tunnelman kuvaillaan taas olevan huomattavasti hillitympi. (Kaarto ym. 2012, A4.) 
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Niinistön valvojaisten kuvauksen voidaan kyllä myös katsoa olevan luonnollinen osa 

ns. porvariston hillittyä charmia, joten miksipä sitä enempää "hehkuttamaan?" Tässä 

mielessä ko. uutisoinnin luonne voi olla perusteltua. 

 

Siinä missä Kallion kerrottiin olevan Haaviston vankinta tukialuetta ja häntä äänestä-

neet tuotiin esille eloisina ja jopa helposti lähestyttävinä, HS uutisoi yllättävästi Espoon 

Jupperin kaupunginosasta, vaikka Westendissä Niinistön kannatus oli ensimmäisellä 

kierroksella Jupperia korkeampi. Kokoomuksen äänestäjiä tuodaan esille etäisinä ja 

hyvin toimeentulevina ja heistä esitetään niin varallisuuteen kuin asumismuotoonkin 

liittyvää tilastotietoa, jota Kallion kaupunginosassa asuvista Haavistoa äänestäneistä ei 

kerrota. Vaikuttamista tämäkin. (Salonen & Huuskonen 2012, A7–A8.) 

 

Ehdokkaiden kohderyhmät tuodaan näiltä tiimoin selkeästi esille: ehdokkaat ovat mo-

lemmat kaupunkilaisia, jotka suhtautuvat Euroopan Unioniin myönteisesti. Ehdokkaiden 

puolueet ovat hallituksessa ja suhtautuminen Natoon on rakentava. Yhtälöstä ovat silti 

ulkona työväestö ja maaseudun asukkaat. (Junkkari & Rantanen 2012, A5.) 

 

4.5 HS luottaa gallupeihin ja niiden vaikutukseen 
 

Helsingin Sanomat oli 1960–70-luvuilla Suomen Gallup Oy:n tärkein asiakas, mitä tuli 

mielipidetutkimusten tilaamiseen (Klemola 1981, 269). Miten lienee tilanne nykyisin? 

HS hyödynsi gallupeja presidentinvaalien uutisoinnissaan säännöllisesti.  

 

Mutta pyrkiikö HS vaikuttamaan lukijoihinsa gallupeilla? Se, mitä lehti ei kerro, on se, 

että toimiiko HS aina "hyvässä uskossa", tai mitä HS haluaa mitata; miksi lehti mittaa 

täsmälleen niitä asioita, joita se mittaa tai mitä asioita lehti jättää mittaamatta? Gallupi-

en kysymystenasettelulla on suuri merkitys: mitä kysytään, miten ja missä yhteydessä. 

Entäpä miten lehdessä julkaistut tulokset vaikuttavat lukijoihin? (Klemola 1981, 269.) 

 

Ainakin toimituksella itsellään tuntuu olevan vankka luottamus mielipidekyselyiden vai-

kutukseen, kun 23.1.2012 pääkirjoituksessa viitattiin ensimmäisen kierroksen gallupei-

hin, jotka "osasivat ennustaa Haaviston ja Väyrysen kisaavan kakkospaikasta". Toimit-

tajat käyttävät näin ollen tietoja käsitellessään suurta valtaa. (HS 2012, A2; Klemola 

1981, 269–276.) 
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4.6 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 
 

Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen perinteessä lähdetään siitä olettamukses-

ta, että tutkijan tulisi kyseenalaistaa omat mahdolliset ennakkoasenteensa (Sarajärvi & 

Tuomi 2008, 96). Tässä opinnäytetyössä on pyritty juuri tähän: tutkijalla oli tietty en-

nakkoasenne, joka tosin perustui HS:n pääkirjoituksessa esille tuotuun Haaviston eh-

dokkuuden puoltamiseen (HS 2011, A2). Asia oli silti tutkittava, mihin juontuvat tämän 

opinnäytetyön tulokset.  

 

Tämän opinnäytetyön reliabiliteetin eli tietojenkeruumenetelmien luotettavuuden tarkis-

tamisessa käytettiin kahta eri keinoa, samalla kun havaintoyksikköjäkin oli kahta eri 

lajia. Ensimmäisen tason havaintoyksikköinä toimivat tutkimusajankohdan kirjoitukset 

ja toisen tason havaintoyksikkönä erillinen haastattelu. (Pietilä 1976, 101–102, 234.) 

 

Kaikkia kirjoituksia ja niiden arvoluokitteluja määriteltäessä kaksi eri käyttäjää eli arvioi-

jaa arvioi kirjoitukset lausumineen omiin arvoa määritteleviin sisältöluokkiinsa. Niiden 

yhteneväisyys tarkistettiin vertaamalla arvioita toisiinsa. Eroavaisuuksista keskusteltiin 

ja perusteluihin tehtiin tarvittavat korjaukset sekä täsmennykset. Käytäntöä kutsutaan 

inter-individuaaliseksi reliabiliteetiksi. Tuloksien suhteen on tosin huomioitava se seik-

ka, ettei em. käytäntöä hyödynnetty tutkimuksessa täysin puhtaasti lähdekirjallisuuden 

esimerkin mukaisesti, koska tuolloin kahden eri arvioijan erillisistä tuloksista olisi pitänyt 

laskea niiden "yksimielisyysprosentti." (Pietilä 1976, 234, 243–244.) 

 

Jotta tuloksia voitaisiin pitää luotettavina, olisi luokittelureliabiliteetin yksimielisyyspro-

sentin ylitettävä 90 %:n taso (Pietilä 1976, 245). Resurssien puutteen vuoksi tämä vai-

he kuitenkin ohitettiin. Tutkimuksen kannalta yksimielisyyteen kuitenkin päästiin ver-

taamalla arvioijien luokitteluja toisiinsa ja yhdenmukaistamalla niitä korjauksin. Erimieli-

syyksiä ei tämän seurauksena enää esiintynyt. 

 

Toisen tason havaintoyksikkönä toimivaa haastattelua taas arvioitiin yhtäpitävyysre-

liabiliteetin periaatteiden mukaisesti, jolloin "samasta ilmiöstä samoista tutkittavissa 

yksiköissä kerättiin tiedot yhtä tai useampaa tietojenkeruuvälineelle rinnakkaista vä-

linettä käyttäen" (Pietilä 1976, 234). 
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Ko. reliabiliteetti varmistettiin siten, että aiempi inter-individuaalisen reliabiliteetin arvioi-

ja arvioi erillisen haastattelun kysymykset, jotka taas tarkennettuina lähetettiin haasta-

teltavalle. Tämän seurauksena kyseisen haastattelun kautta saadut tulokset lähetettiin 

laadullisen sisällönanalyysin jälkeen pelkistettyinä jälleen em. arvioijalle, joka hyväksyi 

tulokset. Myös haastateltava sai tulokset nähtäväkseen ennen lopullista työn arviointia. 

(Liite 2; Pietilä 1976, 234–235; Sarajärvi & Tuomi 2008, 106–109.) 

 

Kyseisen haastattelun reliabiliteetti on tosin hieman kyseenalainen, koska haastatelta-

va ei omien sanojensa mukaan ollut niin tarkasti syventynyt tutkimusajanjakson kirjoit-

teluun Helsingin Sanomissa. Silti hänen näkemyksillään on vahva painoarvo, kun ne 

pohjautuvat tämän henkilökohtaiseen esimiestyöskentelyyn ko. lehdessä aiempina 

vuosikymmeninä. (Laitinen, haastattelu 6.2.2013.) 

 

Tutkimuksen validiteettia arvioitaessa pohdittiin, "vastaavatko tiettyä luokkaa ilmaise-

maan valitut alkiot todella tuota luokkaa vai eivät." "Arvosisältöluokan "sisältövaliditeetti 

on hyvä, jos sen alkiot tuntuvat vastaavan sitä käsitteellisesti ja sitä koodattaessa kaik-

ki sen kannalta relevantit alkiot tulevat huomioonotetuiksi." (Pietilä 1976, 248–249.) 

Käytännössä validiteettia punnittiin aiemmin esille tuodussa kahden eri arvioijan arvoa 

ilmaisevien lausumien luokittelussa, jonka seurauksena arvotuksia yhdenmukaistettiin. 

Tarkempi sisältövaliditeetin tarkistus ei ole tässä tapauksessa lähdekirjallisuuden mu-

kaan tarpeellista. (Pietilä 1976, 252.) 

 

4.7 Sanat, lausumat ja diskurssit 
 

On kaksi tapaa tarkastella kielellisiä dokumentteja, joista ensimmäinen on assosiatiivi-

nen tarkastelutapa. Tuolloin teksti on hajotettavissa eri osasiin, jossa yksittäiset sanat 

tai ajatukset muodostavat sen punaisen langan, jota kirjoittaja haluaa ilmaista tai joka 

ilmentää hänen ajatusmaailmansa rakenteita. Toinen lähestymistapa on diskursiivinen 

tarkastelutapa, jossa perusajatus nousee näkemyksestä, ettei tekstin alkeisosia voi 

irrottaa asiayhteydestään, vaan niitä on tarkasteltava luonnollisissa yhteyksissään. 

(Pietilä 1976, 131–132.) Tässä opinnäytetyössä tekstiä lähestyttiin osittain molemmista 

näkökulmista, sillä tekstiä tarkasteltiin niin yksittäisten alkioiden (sanat) ja lausumien 

(kokonaiset lauseet) kautta, mutta myös kokonaisten kirjoitusten näkökulmasta. Mo-

lemmat tarkastelutavat täydensivät näin toisiaan. 
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Diskurssin käsitettä voidaan luonnehtia mm. seuraavien määrittelyjen kautta: se on 

joko "lauserajat ylittävää kielenkäyttöä", "kieltä käytettynä" tai "kielenkäyttöä konteks-

tissaan." Toisaalta sen voidaan ajatella olevan vuorovaikutusta toimittajan ja lukijan 

välillä, kuten tilanteessa, jossa lukija lukee HS:n digitaalista näköisversiota ja antaa 

lukemansa perusteella palautetta lehden sähköiselle keskustelupalstalle. (Brown & 

Yule 1983; Jaworski & Coupland 2006; Solin 2001, Heikkisen 2012, 94 mukaan.) Tuol-

loin hän voi myös lähettää sähköpostia suoraan itse toimittajalle, jolloin toimittajakun-

nan on väistämättä pohdittava, miten he käyvät dialogia lukijoiden kanssa. Lukija kun 

voi "äänestää jaloillaan" ja lopettaa lehden tilaamisen.  

 

Suhtautumistapa voidaan ilmaista suoraan tai kiertoteitse, esim. puhtaan asiasisällön 

avulla. Toimittaja voi ilmaista suhtautumistaan kiertoteitse, tuomalla esiin vain niitä asi-

oita, jotka ovat myönteisiä hänen ehdokkaansa kannalta tai suhtautumalla kielteisesti 

niihin vaihtoehtoihin, jotka ovat hänen ehdokkaalleen vieraita. (Pietilä 1976, 177.) 

 

Yleisesti voidaan todeta, että Haavistosta käytettiin selvästi myönteisempiä lausumia ja 

samalla hänen arvojaan mukailtiin dokumenteissa useammin. Oliko tämänkaltainen 

vaikuttaminen tietoista toimituksellisen toimintatavan tulosta? Laitisen aikaan HS:n  

poliittisessa toimituksessa ei ollut vallalla mitään "julistettuja tai tunnustettuja arvoja" 

(Laitinen, haastattelu 6.2.2013). 

 

Muussa toimituksessa oli vahva taistolaiskulttuuri. Sen myötäilijät kutsuivat itse-
ään yleisdemokraateiksi. Muistan 70-luvun puolivälistä politiikan sisäisen koulu-
tustilaisuuden, jossa vaadin tasapuolista kohtelua Tuure Junnilalle ja Veikko Ven-
namolle sekä heidän hengenheimolaisilleen, vaikka emme itse heistä pitäisikään. 
Tätä noudatimme. (Laitinen, haastattelu 6.2.2013.) 

 

Voidaan kysyä, onko HS:n toimituskulttuuri vuosien saatossa muuttunut? Laitisen mie-

lestä HS ei nykyisellään edusta puolueetonta journalismia. Tämän lisäksi muotitrendit, 

kuten feminismi ja vihreys, ovat nähtävissä kirjoituksista. (Laitinen, haastattelu 

6.2.2013.) 

 

Entä missä määrin ehdokkaiden oma tausta tai persoona on ollut vaikuttamassa uu-

tisointiin? Niinistöllähän on varmasti konservatiivisempi imago, joten onko tämä ollut 

vaikuttamassa toimituksen tapaan kirjoittaa hänestä ja hänen kampanjastaan? Toisaal-

ta myös Haavistoa voinee luonnehtia jossain määrin konservatiiviseksi, mitä tulee hä-

nen henkilökohtaiseen esiintymiseensä mediassa. Jonkinasteinen hurmoshenkisyys 
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kuului pääasiassa hänen taustajoukkojensa toiminnan luonteeseen, mitä HS julkitoi 

mielellään. (Kaarto ym. 2012, A4–A5.) 

 

 

Kuvio 12. "Pekka Haavisto oli vihreä supertähti rock-klubi Tavastialla. Lavalla hänen vierellään 
seisoivat puoliso Nexar Antonio Flores ja Haavistoa alun perin presidenttiehdokkaaksi 
ehdottanut entinen kansanedustaja Kirsi Ojansuu." (Kaarto ym. 2012, A4–A5. Kuva: 
Piiroinen, Heidi 2012.) 

 

4.8 Merkityksellistämistapa, sisäänkoodaus, kertova diskurssi ja autentisaatio 
 

Toimitustyössä tehdään jatkuvasti linjanvetoa aiheen, lähteiden ja esittävän aineksen 

valinnassa, samalla kun aineiston järjestelyn ja esitystavan välillä joudutaan valintojen 

eteen. Uutiset toimivat esittämiensä asioiden ja ajankohtaistapahtumien todellisuutta 

merkityksellistävinä teksteinä, jolloin todellisuus muotoutuu toimituksen esittämien va-

lintojen mukaisesti. Uutiset ovat "ikkunoita maailmaan", jossa asioita merkitykselliste-

tään pitkälle nk. naturalisoituneita koodeja käyttäen. Tällä tarkoitetaan viestinnällistä 
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strategiaa ja toimintatapoja, jossa uutisen tuottamiseen käytetyt järjestelykoneistot pyri-

tään häivyttämään näkyvistä, tekemällä luonnosta oman totuuden tae. Näin naturalisoi-

dut uutiskoodit näyttävät perustuvan luontoon, vaikka niiden takana onkin "ideologia", 

joka peittää käytetyt sisäänkoodauskäytännöt. (Pietilä 1995a, 96–98.)  

 

Tämä näkyi tutkimusajankohdan kirjoituksissa mm. siinä, että Haavisto nostettiin posi-

tiivisiin otsikoihin useammin ja hänestä tuotiin esille asioita, joilla pyrittiin nostattamaan 

yhteishenkeä, kuten: "Nämä ovat vasta välibileet!"-tyyppisillä otsikoilla. Samalla Haa-

viston vaalikiertueesta Tavastialla julkaistiin yli puolen sivun kokoinen tapahtuman 

hurmosta esille tuova kuva (Kaarto ym. 2012, A4–A5; Kuvio 12). 

 

Naturalisoinnilla pyritään esittämään asiat realistisesti, jolloin uutinen tulkitaan todelli-

suuden välittömäksi heijastumaksi. Yksi todellisuudentuntua luova keino on asioiden 

yksityiskohtainen, jopa turhuuteenkin yltävä asioiden pintatarkka kuvailu, kuten täsmäl-

listen lukujen ja numeroiden käyttö. Toisena vaikuttamiskeinona on ns. arkijärkeen ve-

toaminen esitettyjen asioiden yhteydessä, jolloin uutisista tulee "ideologisesti läpitun-

kevampia" ja huomaamattomampia, kuin mitä ne olisivat vaikkapa suoraan esitettynä 

poliittisena propagandana. (Pietilä 1995a, 98–100.) 

 

HS julkaisi 27. tammikuuta 2012 "Palkka-armeija erottaa ehdokkaat"-otsikoidussa kir-

joituksessa yksityiskohtaisen listan Haaviston ulkopoliittisesta urasta ehdokkaan itsen-

sä kertomana. Tämä vetoaa em. arkijärkeen, sillä kukapa lähtisi luettelon nähtyään 

epäilemään kyseisen henkilön pätevyyttä maamme ulkopolitiikan hoitajana (Pietilä 

1995a, 98–100; Suominen 2012, A5). 

 

Samaisessa "Nämä ovat vasta välibileet!"-uutisessa tuodaan esille myös kertovan dis-

kurssin tekniikka, jossa otsikkoon nostettu kertova diskurssi saa etuoikeuden merkityk-

sellistää hierarkiassa alempana olevia muita diskursseja. Käytännössä tämä tarkoittaa 

sitä, että em. otsikko tuo toimituksen mielestä esille sen tärkeimmän asian, jossa Haa-

visto on kiitämässä voittoon. Kertova diskurssi "ei esittäydy itse diskurssiksi", vaan "an-

taa tosiasioiden vain ilmetä", toimien itse huomaamattomasti. Saman luonteiseen valin-

taan päädyttiin myös "Haavisto kiri huimasti kakkoseksi"-otsikoinnilla varustetussa uuti-

sessa 23. tammikuuta. (Pietilä 1995a, 102; Pohjanpalo 2012, A3.) 
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Toisaalta HS tuo kyllä tasapuolisesti faktatietoa äänestystuloksista "Haavisto ykkönen 

vain Otaniemessä"-kirjoituksessaan, jossa Niinistön etumatka on selkeästi uutisoitu 

graafisine äänestystulosta ilmaisevine kuvioineen. Ensimmäisen äänestyskierroksen 

tuloksia kuvataan ko. uutisessa Espoon osalta selkeästi kokoomukseen viittaavalla 

sinisellä ja vihreiden osalta vihreällä värillä. (Pajuriutta 2012, A8.)  

 

Todellisuusvaikutelmaa käsiteltäessä on kertovan diskurssin ja "suodatetun aineksen" 

eli toimituksellisten sisältövalintojen yhteydessä puhuttava myös autentisaatiosta. Tällä 

tarkoitetaan sitä, kuinka em. ainekset on koottu sisäänkoodausoperaatioissa kerronnal-

lisesti yhteen. Uutisien uskottavuuden korostamiseksi haastateltaviksi valitaan usein 

auktoriteetteja, kuten asiantuntijoita, viranomaisia ja valtaapitäviä. (Pietilä 1995a, 101–

105.) 

 

Valituksi tulleissa kirjoituksissa ei suoranaisesti yhdistetä asiantuntijalausuntoja uutis-

ten yhteyteen, mutta esim. haastateltavan persoonaa ja työhistoriaa selventävässä 

info-osuudessa tuodaan esille haastateltavan tausta, kuten esim. Pietarin kuvernöörin 

tapauksessa, jossa tämän KGB-tausta ja ortodoksisuus paljastetaan jo otsikossa. Tällä 

pyrittäneen kyseenalaistamaan kyseisen korkean virkamiehen uskottavuus, kun tämä 

suhtautuu kielteisesti Haaviston seksuaalisuuteen ja sillä propagoimiseen. (Ahonen 

2012, B2; Pietilä 1995a, 103–104.) 

 

Toinen autentisaation ilmenemismuoto tulee esille "Kuntaremontti arveluttaa"-otsi-

koinnilla varustetussa uutisessa, jossa toimittajat arvioivat ehdokkaiden pärjäämistä 

vaalien viimeisissä televisiotenteissä. Alaotsikossa kerrotaan, kuinka "presidenttieh-

dokkaat ottivat viimeisissä tv-tenteissä jälleen yhteen 1990-luvun talouspolitiikasta." 

Uutisesta saa käsityksen, että toimittajat olivat itse läsnä televisiotenteissä, jolloin kirjoi-

tuksesta välittyy vahva "paikan päällä"-olemisen tuntu. Toimittajat rakentavat juttunsa 

"paikan päällä"-selostuksen pohjalle, jossa käydään lisäksi läpi tv-väittelyissä esille 

tuotuja asioita ja menneisyyden epäkohtia. Lopuksi juttu suljetaan molempien ehdok-

kaiden silloisten kannatuslukemien julkistamiseen. (Laitinen, Pohjanpalo & Sutinen 

2012, A6; Pietilä 1995a, 103–106.) 

 

Uutisen lisänä on faktaa edellisen presidentinvaalin ykköskierroksen gallup-tuloksista 

Halosen ja Niinistön välillä sekä viimeisimpien mielipidetiedustelujen tuloksia Haaviston 

ja Niinistön väliltä. Tämän lisäksi toimittajat tuovat esille ehdokkaiden "plussia ja mii-
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nuksia" tv-tenteissä. Toimittajat kehystävät ja kohdentavat tv-väittelyiden tilanteet niin, 

että katsojalle muodostuu automaattisesti kuva "paikan päällä"-tilanteesta ns. luonnolli-

sena ja ainoana oikeana. Tätä kertovaa diskurssia tukee em. faktatieto sekä ehdokkai-

den "plussat ja miinukset", jotka kaikki "tarvitsevat toisiaan". Faktatieto ja ehdokasarviot 

auktorisoivat kertovaa diskurssia. (Laitinen ym. 2012, A6; Pietilä 1995a, 103–106.) 

 

Toisaalta myös Niinistön historiaa valotetaan, käyden lävitse hänen elämänsä ja uran-

sa pääkohtia. Kuvaus on neutraalia. (Rantanen 2012, A4.) 

 

4.9 Toimittajien puoluekanta ja HS:n linja 
 

Päivittäisen uutistarjonnan seuraajille on vuosikymmenien aikana syötetty mielikuvaa 

puolueettomasta journalismista, mutta onko sellaista olemassa? Viime vuosina medi-

assa on alkanut kuulua yhä enemmän vaatimuksia toimittajien arvomaailman selvittä-

misestä. Esimerkiksi Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Matti Apunen peräänkuu-

lutti taannoisessa kolumnissaan tätä (Apunen 2010). Myös HS:n mielipidekirjoituksissa 

kritisoitiin toimittajien puolueellisuutta vaalien aikana (Liukkonen & Salo, 2012). Vas-

takkaisesti Journalisti-lehden teettämän kyselyn mukaan 2/3-osaa kyselyyn vastanneis-

ta suhtautui kuitenkin kielteisesti toimittajien puoluekantojen julkistamiseen (Vasala 

2010). 

 

Aarno Laitisen aikaan poliittisessa toimituksessa työskenteli seitsemän henkeä, joiden 

puoluetausta poliittisella kartalla vaihteli. Siltikään "mitään tunnustettuja arvoja ei ollut." 

Laitinen ei edelleenkään pidä mielekkäänä, että toimittajien puoluekantaa julkistettai-

siin. Hän näkee silti Suomen olevan journalistisesti vapaa maa, vaikka sananvapaus ei 

olekaan niin laajaa, kuin esim. Englannissa. (Laitinen, haastattelu 6.2.2013.) 

 

Entä kuka määrää lehden linjan nykyisin – kustantaja Erkon kuoltua? Laitisen mukaan 

"Mikael Pentikäinen, joka on tuonut kepulaisuuden ja lestadiolaisuuden vahvasti leh-

teen." Samalla Laitinen kritisoi sitä, että Pentikäinen "...on karkottanut kokeneet toimit-

tajat eläkkeelle, jolloin nuoret feministit ovat vallanneet lehden." Laitiselta ei heru kiitok-

sia myöskään lehden esimiesvalinnoista, kun em. päätoimittaja "..nimitti artikkelitoimi-

tuksen päälliköksi umpikepulaisen – Ilkan entisen päätoimittajan." (Laitinen, haastattelu 

6.2.2013.) 
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(Opinnäytetyön tekijän huom.: Pentikäinen toimi vuoden 2012 presidentinvaalin aikaan 

HS:n päätoimittajana, kunnes Sanoma Oy ilmoitti 27.5.2013 Pentikäisen jättävän leh-

den päätoimittajuuden. Syyksi ilmoitettiin Sanoma Oy:n hallituksen ja Pentikäisen väli-

nen luottamuspula. (Länkinen & Toivonen 2013.)) 

 

Entä pyrkiikö HS vaikuttamaan kirjoituksillaan yleiseen mielipiteeseen? Laitisen mu-

kaan lehti on "aina sitä yrittänyt, mutta huonosti onnistunut." Toisaalta lehteen on pyrit-

ty vaikuttamaan vastavuoroisesti ulkopuoleltakin, kuten poliittisista piireistä. (Laitinen, 

haastattelu 6.2.2013.) 

 

"Ainahan ne yrittävät, mutta eivät onnistu. Kepun johtajilla oli 70-luvulla tapana vaatia 
poliittisen toimituksen paikkoja omilleen. Minullekin ilmoitettiin, että jokin paikka kuuluu 
kepulle." (Laitinen, haastattelu 6.2.2013.) 
 

Laitinen ei anna myöskään mairittelevaa kuvaa HS:n toimituksen toimintatavoista. Hän 

oikoo käsityksiä edesmenneen kustantaja Aatos Erkon vallasta ja halusta puuttua 

esim. vaaleihin ja hallitusten muodostamisiin. Hänen mukaansa toimituksessa "oli suuri 

joukko päälliköitä, jotka kilpailivat siitä, kuka ehtii ensimmäisenä olemaan eniten samaa 

mieltä ennen kuin Erkko ehti olla mitään mieltä." (Laitinen, 2012.) 

 

Erkolla oli jotain harrastuksia esimerkiksi tieteen edistämiseksi. Niistä hän toivoi 
juttuja. HS vastusti jyrkästi maakaasua, koska luuli Erkon vastustavan. Jossain 
käytäväkeskustelussa Erkko sanoi, "että onko se maakaasu nyt niin huono asia, 
kun meille voi vielä tulla energiapula." Seuraavana päivänä Hesarissa oli pääkir-
joitus, jossa vanhasta linjasta poiketen kannatettiin maakaasua. Toimituksessa 
luultiin, että Erkko vastustaa turvavyöpakkoa, koska hänen autoistaan oli varoi-
tusvalo teipattu. Sitten selvisi, että lihavana miehenä hänen oli vaikea kiinnittää 
turvavyötä. (Laitinen, haastattelu 6.2.2013.) 

 

Entä onko sitten olemassa hyvää poliittista journalismia? Ajoittain vaikuttaa siltä, että 

poliitikkojen sanomisista ja tekemisistä kaivetaan esille kaikki vähänkin kielteinen ja 

heidän sanomisiaan vääristellään. Laitinen arvioi asiaa seuraavasti: 

 

Osittain pitää paikkansa. Johtuu siitä, että nykyinen ammattikunta on ns. kirjoi-
tuspöytäjournalisteja, jotka eivät liiku uutiskentillä, vaan tekevät juttuja muiden 
julkaisemien perusteella. Hyvä esimerkki: MTV:n ja TV1:n poliittisten toimitusten 
päälliköt ovat vanhoja työtovereita Ilta-Sanomista. Molemmat ovat syvästi dema-
rikaunaisia. Lehtien kirjoituspöytätoimittajat kopioivat heidän juttujaan. HS:n toi-
mituspäälliköiden näköala päättyy kirjoituspöydän päätyyn ja he etsivät uutiset 
muista tiedotusvälineistä. (Laitinen, haastattelu 6.2.2013.) 
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4.10 Tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta – mutta kenen ehdoilla? 

 

HS:n käsitys suvaitsevaisuudesta ja tasa-arvosta on varsin yksioikoinen. Näitä käsitel-

lään yleensä vain yhdestä näkökulmasta – kuten vähemmistöjen näkökulmasta. YK:n 

ihmisoikeuskomitean antamassa julkilausumassa moniarvoisuutta ja suvaitsevaisuutta 

pidetään kuitenkin ihmisoikeuksien erottamattomana osana (Wikimedia Foundation 

2013). Tällöin em. oikeudet kuuluvat kaikille ja siksi on hyväksyttävä sekin tosiasia, että 

todellisuus ei näyttäydy kaikille samankaltaisena. Onkin perusteltavaa kysyä, keiden 

arvojen perusteella suvaitsevaisuus ja tasa-arvo pitäisi määritellä? Olisi valheellista 

väittää, että kaikki jakaisivat varauksetta saman maailmankatsomuksen.  

 

Myös filosofi Jukka Hankamäki näkee suvaitsevaisuuden käsitteen ristiriitaisena: henki-

lön pitäisi sietää jotain, vaikka ei hyväksy tai kannata tätä. Suvaitsevaisuus ei siis voi 

olla kaiken hyväksymistä, vaan suvaitsevaisuuden on oltava valikoivaa. Seksuaalivä-

hemmistöön lukeutuva Hankamäki tarkoittanee, ettei heihin kohdistuvaa suvaitsemat-

tomuutta pidä suvaita. Toisaalta samaan johtopäätökseen voidaan päätyä arvokonser-

vatiivienkin näkökulmasta. (Wikimedia Foundation 2013.) 

 

5 Yhteenveto  
 

Koska tutkimusaineistosta nousi valtavasti informaatiota, oli ajoittain vaikeaa tehdä 

rajausta sen suhteen, mitä osaa aineistosta käyttäisi ja mitä sisällyttäisi lopullisiin tulok-

siin. Ajoittaiselta turhautumiseltakaan ei vältytty, kun työssä tuli tiedon runsauden ja 

tutkimusmetodien eri mahdollisuuksien vuoksi otettua muutamia harha-askelia. Tästä 

taas tuli onneksi opittua se, että on parempi opetella käyttämään ensin järkevästi osaa 

tutkimustyökaluista, ennen kuin suuntaa tutkimuksensa pidemmälle.  

 

Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että Helsingin Sanomat uutisoi tutkimusajan-

kohdan aikana yli kaksi kertaa myönteisemmin ehdokas Pekka Haavistosta ehdokas 

Sauli Niinistöön verraten, mitä kaikkien kirjoitusluokkien yhteenlaskettuun suhtautu-

mismuuttujan arvoon tulee. Tästä huolimatta kirjoittelu oli kokonaisuudessaan molem-

pien ehdokkaiden kohdalla lähempänä neutraalia kuin "lievästi myönteistä." (Kuvio 10.) 
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Ja kuten jo aiemmin todettiin, suhtautumismuuttujan arvo olisi lähentynyt ainakin Haa-

viston kohdalla todennäköisesti selkeämmin "lievästi myönteistä", jos luokitusyksikkönä 

olisi käytetty kokonaisia kirjoituksia. Luokitustapojen erilaisuudesta johtuva tuloksien 

mahdollinen erilaisuus tiedostettiin jo tutkimuksen alkuvaiheessa, mutta koska yksityis-

kohtaisempien tuloksien saaminen motivoi enemmän, luokitusyksiköiksi valittiin lausu-

mat.  

 

Helsingin Sanomilla on siis keinonsa viedä agendojaan eteenpäin. Mutta mikä motivoi 

lehteä tiettyjen teemojen toistoon? Aarno Laitisen mukaan HS pyrkii nykyisin ajamaan 

eteenpäin mm. feminismiä ja vihreyttä, eikä lehti nykyisellään edusta puolueetonta 

journalismia (Laitinen, haastattelu 6.2.2013). Em. arvojen lisäksi taustalla voinee olla 

myös Aatos Erkon vielä eläessään esittämä toive, jonka mukaan HS jatkaisi liberaalilla 

linjallaan (Wikimedia Foundation 2013). Voitaneen myös olettaa, että tämän vaikutti-

mena oli yksinkertaisesti se, että liberaalius edusti Erkolle puolueettomuutta samalla 

kun tältä pohjalta lehdelle oli odotettavissa mahdollisimman suuri tilaaja- ja lukijakunta.  

 

HS toimi ensimmäisten vuosikymmeniensä aikana suomenkielisen liberalismin "lippu-

laivana" (Wikimedia Foundation 2013). Eri asia sitten onkin, missä määrin esim. femi-

nismi ja vihreys ovat nykyajassa sulautettavissa liberalismin aatteeseen. Tarkoituksena 

lienee saada feminismi ja vihreys hovikelpoisemmiksi, kun ne tarjoillaan liberaaliuden 

nimissä. Feminismi ja naistutkimus saa kritiikkiä myös filosofian tohtori Jukka Hanka-

mäeltä, jonka mukaan "naistutkimuksen oletetaan usein edistävän sorrettujen ja mar-

ginalisoitujen ryhmien oikeuksia", vaikka se tosiasiallisesti "ohjaa tutkijoita tyhjänpäiväi-

seen toimintaan, joka marginalisoi näitä ryhmiä entisestään" (Hankamäki 2009, 357). 

 

Niin ikään Hankamäki kritisoi Helsingin Sanomia myös sen tarkoitushakuisuudesta, 

jossa ns. poliittista korrektiutta vaalitaan pystymättä kuitenkaan perustelemaan tätä mil-

lään muotoa (Hankamäki 2009, 380). Muutkin lukijat ovat syystä tai toisesta pettyneet 

lehteen, sillä Mikael Pentikäisen toimiessa kustantajana ja vastaavana päätoimittajana 

lehden levikki on tippunut n. 45.400 kappaletta (Länkinen & Toivonen 2013). 

 

Yksi HS:n itsensä luoma vaikutus on tämän opinnäytetyön tekijän näkökulmasta myös 

se, ettei leimatuksi tulemisen jälkeen ole valitusoikeutta. Kun on kertaalleen leimattu 

esim. konservatiiviksi, on tästä leimasta vaikea päästä irti. Tätä ilmentänee myös ex-
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presidentti Mauno Koiviston näkemys toimittajista "sopuleina", jotka kritiikittömästi myö-

täilevät ja seuraavat toinen toistaan – ja johon myös Aarno Laitinen tämän tutkimuksen 

haastattelussa viittaa (Laitinen, haastattelu 6.2.2013; Åbo Underrättelser 1984, Ahon 

2011, mukaan.) 

 

HS:n syntilistaan lukeutuu myös itsesensuuri, jolloin "ihmiset valvovat paitsi toisiaan, 

myös itseään" ja "normit ovat menneet ihmisten ihon alle." Tällöin HS tulee rajanneeksi 

itsensä aina vain ahtaammalle. (Hankamäki 2009, 12.) 

 

5.1 Johtopäätökset 
 

Tämän opinnäytetyön tekijän arvion mukaan HS:n valta alkaa olla jo sitä luokkaa, ettei 

se enää palvele alkuperäistä tarkoitustaan "vallan vahtikoirana". Nyt se sen sijaan pyr-

kii tunne- ja asennemuokkauksella vaikuttamaan ennalta käsin myös poliittisiin päätök-

siin. Vaikuttaminen tapahtui niin retorisilla valinnoilla, otsikoinneilla kuin ehdokkaita 

koskevien uutisten fyysisellä koolla ja sijainnilla samoin kuin samojen teemojen toistolla 

(ihmisoikeudet, sukupuolineutraalius, suvaitsevaisuus, tasa-arvo ym. vastaavat). 

Myöskään vastakkainasetteluilta ei vältytty. Tällöin voidaan puhua tunne- ja asenne-

muokkauksesta. 

 

Pääkirjoituksien osalta jää tulkinnanvaraiseksi, olisiko lehden pitänyt olla niissä tasa-

puolisempi ehdokkaiden välillä. Toisaalta lehden virallinen kantahan jo tiedettiin, joten 

myös tätä taustaa pääkirjoitusten linjaa voi luonnehtia suostuttelevaksi. Pakinoiden ja 

mielipiteiden ero Haaviston hyväksi sen sijaan yllätti. 

 

6 Pohdintaa 
 

Toisaalta on kysyttävä, edustavatko tutkimustulokset kattavasti tutkimusajankohdan 

kirjoittelua? Näytteeseen perustuvassa tutkimuksessa on aina mahdollisuus toisenkin-

laiseen painotukseen, jonka lisäksi neljä kirjoitusluokkaa jäi kirjoitustensa vähäisyyden, 

ositetun otannan ja sisältönsä vuoksi huomioimatta kokonaan (E-luokka). 
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Toinen pohdinnan arvoinen asia on, miksi HS niin voimakkaasti ajaa seksuaalivähem-

mistöjen asiaa. Kuuluuko se puolueettomaksi ja sitoutumattomaksi itseään tituleeraa-

van lehden tehtäviin? Tärkeämpää luulisi olevan ajaa enemmistön asiaa ja puolustaa 

heteronormatiivisuutta. Perinteisellä avioliittokäsityksellä miehen ja naisen välillä on 

yhteiskunnan jatkuvuuden kannalta kiistämätön paikkansa, mutta mikä on homoseksu-

aalisuuden puolustamisen funktio? Pelkkä suvaitsevaisuuteen tai ihmisoikeuksiin ve-

toaminen ei riitä perusteeksi, kuten kappaleessa neljä todettiin.  

 

Näistä toki voidaan olla montaakin mieltä, mutta jätettäköön ne lukijan itsensä arvioita-

vaksi. Kuitenkin HS:n levikin raju tippuminen kertoo omaa karua kieltään. 

 

Myös osaan lähdekirjallisuudesta voi mielestäni suhtautua joko kriittisesti tai olanko-

hautuksella. Jälkimmäinen olisi välinpitämättömyyttä, jonka vuoksi kriittisyys on perus-

teltua. On valitettavaa, että viestintäopintojen materiaali on ajoittain vähintäänkin kult-

tuurirelativismiin pohjautuvaa – ellei suorastaan marxilais-leninistä propagandaa. Lu-

kuisia asioita tarkastellaan etenkin vanhemmissa lähteissä vasemmistolaisesta lehdis-

töteorioista käsin, eikä vaihtoehtoisia näkemyksiä tuoda riittävästi esiin. Tämän vuoksi 

muutama alkuperäisen suunnitelman mukainen lähde vaihdettiin toisiin.  

 

Oppilaan näkökulmasta em. kirjallisuus vinouttaa media-alalle aikovien katsantokantoja 

jo lähtökuopissaan, eikä nykyajassa peräänkuulutettu moniarvoisuuden ihanne pääse 

toteutumaan. Pahimpien vasemmistoänkyröiden paatosta on todella uuvuttavaa lukea. 

Siksi kysynkin: eikö olisi jo aika muutokseen? 
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1 KOLUMNIT 

1.1 DOKUMENTTI 1 
NÄKÖKULMA: ”Vielä 12 vuotta sitten Suomi oli eri maa" 
 
Elonen, Piia 2012. Vielä 12 vuotta sitten Suomi oli eri maa. Helsingin Sanomat [verkko-
lehti]. N:o 23, A5. Saatavissa: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/24/> 
(luettu 24.1.2012). 
 
1. (Otsikko) Vielä 12 vuotta sitten Suomi oli eri maa." (E) 1 
2. "Pekka Haaviston pääsy presidentinvaalien toiselle kierrokselle oli ennakkoasetel-
miin nähden yllätys." (H+1) 1 
3. "Hänen oma puolueensa on pieni, eikä vihreitä muutenkaan pidetä varsinaisena 
presidenttipuolueena." (H-1) 1 
 
Perusteet: Ehdokkaan pääsyä toiselle kierrokselle pidettiin positiivisena yllätyksenä 
ennakkoasetelmiin nähden, viitaten virkkeeseen 3, jossa lähtökohtia ei pidetty vakavas-
ti otettavina.  
------------------- 
4. "Haaviston menestys oli myös jonkinasteinen yllätys ottaen huomioon, mitä hän on – 
julkihomo." (0) 1 
------------------- 
5. "Osalle äänestäjistä tämä on toki ongelma, mutta varsinaista vaalikysymystä siitä ei 
muodostunut." (0) 2 
6. "Aika harvaa lopulta näytti kiinnostavan Haaviston seksuaalinen suuntautuminen 
(51)." (0) 3 
 
Perusteet: Haaviston menestystä pidetään "jonkinasteisena yllätyksenä", koska hän on 
avoimesti homoseksuaali. Homoseksuaalisuus on tasapuolisuuden vuoksi arvotettava 
neutraaliksi asiaksi, vaikka kirjoittaja tuo esille senkin seikan, että hänen ei odotettu 
menestyvän juuri homoutensa vuoksi.  
------------------- 
7. "Toisin oli vielä 12 vuotta sitten." (E) 2 
8. "Kun Tarja Halosta oltiin valitsemassa presidentiksi, paheksuntaa riitti herättämään 
jo se, että hän eli avosuhteessa Pentti Arjajärven kanssa." (E) 3 
9. "Susipari" sylkäistiin suusta halveksuvaan sävyyn." (E) 4 
------------------- 
10. "Epäluuloja ja pahoja puheita synnytti myös se, että Halonen oli toiminut Setan pu-
heenjohtajana 1980-1981." (E) 5 
11. "Halonen leimattiin homojen oikeuksia ajavaksi "Setan aktivistiksi" ja lesboksi." (E) 
6 
------------------- 
12. "Myös avioton lapsi (tosin aikuinen), yksinhuoltajuus ja kirkkoon kuulumattomuus 
lisättiin Halosen syntilistaan." (E) 7 
------------------- 
13. "Jyväskyläläisen Keskisuomalaisen päätoimittaja Erkki Laatikainen epäili, ettei met-
sä- ja katusuomalaisen äänestäjän suvaitsevaisuus riitä tällaista painolastia sulatta-
maan." (E) 8 
------------------- 
14. "On mahdotonta kuvitella, että tuossa maailmassa toiselle kierrokselle olisi voinut 
päästä miehen kanssa elävä mies (52)." (0) 4 
------------------- 
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15. "Presidentti Martti Ahtisaaren aikana paheksuttiin sitä, miten presidentin – armeijan 
ylipäällikön! – poika voi mennä sivariin." (E) 9 
16. "Arvostelijoiden joukossa oli niin lehdistöä kuin puolustusvoimain komentaja Gustav 
Hägglund." (E) 10 
------------------- 
17. "Esimerkiksi Hesarin yleisönosastossa riehuttiin, että kyllä, Marko Ahtisaari on vielä 
lähes kolmikymppisenäkin presidentin perheen jäsen, jonka tekemiset ja tekemättä 
jättämiset ovat osa sitä mielipidejohtajuutta, josta vaalikampanjan yhteydessä toistu-
vasti puhuttiin." (E) 11 
------------------- 
18. "No, Suomi nyt: Haavisto on itse sivari (53)." (0) 5 
------------------- 
19. "Halosen valinnasta ja Seta-kauhistelusta ei ole kuin 12 vuotta." (E) 12 
------------------- 
20. "Sinä aikana on tapahtunut paljon." (E) 13 
21. "Suomi salli rekisteröidyt parisuhteet vuonna 2002." (0) 6 
22. "Homoparit saivat oikeuden perheen sisäiseen adoptioon 2009." (0) 7 
23. "Puolustusvoimain ylipäällikkönä on 12 vuotta ollut armeijan käymätön nainen." (E) 
14 
 
H+1 = 1, H-1 = 1, 0 = 7, E = 14 
 
Analyysi: Jutussa tuodaan esille Haaviston homoseksuaalisuus ja hänen edustamansa 
puolueen pieni koko, samalla kun ilmaistaan se, ettei vihreitä pidetä muutenkaan perin-
teisenä presidenttipuolueena. Homoudesta ei muodostunut kuitenkaan mitään vaaliky-
symystä, sillä HS:n mukaan melko pientä osaa näytti kiinnostavan Haaviston seksuaa-
linen suuntautuminen. Kirjoittaja tuo myös esille sen, kuinka asenteet olivat 12 vuotta 
sitten täysin toiset. Halosen ehdokkuutta paheksuttiin laajasti hänen avosuhteensa 
vuoksi. 
 

1.2 DOKUMENTTI 2 
MERKINTÖJÄ: "Kaksi suurta kansanliikettä eksyksissä" 
 
Akkanen, Juha 2012. Kaksi suurta kansanliikettä eksyksissä. Helsingin Sanomat [verk-
kolehti]. N:o 25, A2. Saatavissa: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/26/>  
(luettu 26.1.2012). 
 
24. (1) (Otsikko) "Kaksi suurta kansanliikettä eksyksissä." (E) 1 
25. (2) "Jos meillä olisi ollut presidentinvaaleissa kolmisenkymmentä vuotta sitten sama 
vaalitapa kuin nyt, tällainen tilanne ei olisi tullut kuuloonkaan: jatkosta ovat karsiutuneet 
sekä sosiaalidemokraattien että keskustan ehdokas." (E) 2 
------------------- 
26. (3) "Nyt jatkossa on ehdokas kokoomuksesta, joka kolmekymmentä vuotta sitten oli 
ikuisen tuntuisessa oppositiossa, ja ehdokas vihreistä, jota ei kolmekymmentä vuotta 
sitten ollut liikkeenä edes olemassa." (H+1 N+1) 1, 1 
27. (4) "Koijärven kahinat koettiin vuonna 1979, ja rekisteröity yhdistys vihreistä tuli 
vasta vuonna 1987." (0) 1 
 
Perusteet: molempia ehdokkaita tuodaan esille positiivisessa mielessä, viitaten aikai-
sempien vuosikymmenien oppositiossa olemiseen ja vihreän liikkeen nuoruuteen.  
------------------- 
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28. (5) "Mitä oikein on tapahtunut?" (E) 3 
29. (6) "Kuinka kaksi puoluelaitoksemme alkuajoista saakka vallinnutta suurta kansan-
liikettä on päässyt näin pahasti eksymään?" (E) 4 
------------------- 
30. (7) "Aloitetaan keskustasta." (E) 5 
31. (8) "Ihme kyllä se säilyi suurena puolueena 1960-70-lukujen massiivisesta maasta- 
ja maaltamuutosta huolimatta." (E) 6 
------------------- 
32. (9) "Muuttoliikkeen perintönä keskustaan muodostui kaksi siipeä: arvoliberaali kau-
punkilaissiipi, jonka juuret olivat maaseudulla, ja arvokonservatiivinen maalaissiipi, joka 
pysyi juurillaan." (E) 7 
------------------- 
33. (10) "Nykyinen puheenjohtaja Mari Kiviniemi on tyypillinen kaupunkilaissiiven edus-
taja: maatilalla kasvanut mutta helsinkiläistynyt." (E) 8 
34. (11) "Hänen valintansa piti osoittaa, kuinka viisaita keskustan jäsenet ovat, kun 
valitsevat puheenjohtajan, joka ei muistuta heitä itseään." (E) 9 
------------------- 
35. (12) "Keskustan äänestäjät eivät kuitenkaan pitäneet Kiviniemen – eivätkä Matti 
Vanhasen – hallituspolitiikasta." (E) 10 
36. (13) "Keskustan johdolta oli katkennut yhteys äänestäjiin, mikä sitten näkyi edus-
kuntavaalien tuloksessa." (E) 11 
------------------- 
37. (14) "Niin alamaissa keskusta oli, että kukaan ei suostunut uhraamaan itseään pre-
sidentinvaaleissa." (E) 12 
38. (15) "Paitsi Paavo Väyrynen, jota taas puoluejohto ei halunnut ehdokkaaksi." (E) 13 
------------------- 
39. (16) "Huomasitteko muuten, että keskustan johto ilmaantui Väyrysen rinnalle vasta 
sitten, kun hän alkoi nousta mielipidemittauksissa?" (E) 14 
------------------- 
40. (17) "Lopunhan tiedämme." (E) 15 
41. (18) "Väyrynen jäi täpärästi kolmanneksi." (E) 16 
42. (19) "Hän toi eksyneet maaseudun keskustalaiset takaisin kotiin." (E) 17 
------------------- 
43. (20) "Vaalien ensimmäisen kierroksen äänestyskarttaa katsoessaan näkee, mistä 
Väyrysen äänet tulivat: mitä kauempana Kehä kolmosta äänestäjä asuu, sitä varmem-
min hän äänesti Väyrystä." (E) 18 
44. (21) "Siellä ne keskustankin äänet ovat, hajallaan pitkin harvaan asuttua Suomen 
maaseutua." (E) 19 
------------------- 
45. (22) "Keskustaa äänesti kevään eduskuntavaaleissa 463 266 suomalaista, Väyrys-
tä presidentinvaaleissa 536 555 kansalaista." (E) 20 
------------------- 
46. (23) "Väyrynen tuli samalla osoittaneeksi, millaista politiikkaa keskustan tulisi har-
joittaa: voimakkaan EU-kriittistä, kunnista kiinni pitävää." (E) 21 
47. (24) "Tätä ei keskustan johto pysty noin vain sivuuttamaan, mikäli mielii säilyttää 
Väyrysen hankkimat äänet." (E) 22 
------------------- 
48. (25) "Niin suuri Väyrysen menestys oli, että hän voi aivan hyvin harkita Kiviniemen 
haastamista ensi kesän puolukokouksessa." (E) 23 
49. (26) "Toivottavasti se jää harkinnan asteelle." (E) 24 
------------------- 
50. (27) "Viisaammin Väyrynen toimisi, mikäli hän etsisi jonkun itselleen mieluisan  pu-
heenjohtajakandidaatin vähän nuoremmasta polvesta." (E) 25 
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51. (28) "Keskustan piirijohtajia ei innosta ajatus Väyrysen puheenjohtajuudesta (IS 
24.1.)." (E) 26 
------------------- 
52. (29) "Sitten tämä toinen murheenkryyni: Sdp." (E) 27 
53. (30) "Paavo Lipposen piti pelastaa Sdp:n presidentinvaalit, mutta suoritus meni 
aivan poskelleen." (E) 28 
------------------- 
54. (31) "Itse tuotteessa eli Lipposessa ei pitänyt olla mitään vikaa, enintään hieman 
liikaa ikää." (E) 29 
55. (32) "Mutta tuotteen markkinointi eli kampanjointi oli luokattoman ponnetonta." (E) 
30 
56. (33) "Siitä puuttui tunne ja vetovoima." (E) 31 
------------------- 
57. (34) "Eräs entinen keskeinen demari sanoi jo vaalitaistelun aikana, että Lipposen 
kampanja on rakennettu päin peetä." (E) 32 
58. (35) "Ensin olisi pitänyt varmistaa omat joukot: demareita äänestävä työväki ja toi-
mihenkilöt." (E) 33 
59. (36) "Jos Lipponen olisi saanut kerättyä edes liki kaikki uskolliset, hän olisi toden-
näköisesti sijoittunut vaaleissa ainakin kolmanneksi ja Mikael Jungner olisi voinut jat-
kaa puoluesihteerinä." (E) 34 
------------------- 
60. (37) "Vasemmiston ehdokkaiden yhteinen ääniosuus olisi 12,2 prosenttia." (E) 35 
61. (38) "Väyrynen keräsi yksin enemmän." (E) 36 
62. (39) "Paljon enemmän." (E) 37 
------------------- 
63. (40) "Keskusta kykeni uudistumaan elinkeinorakenteen muuttuessa maatalousval-
taisesta teolliseksi." (E) 38 
64. (41) "Sdp:n pitäisi kyetä samaan teollisen rakenteen muuttuessa." (E) 39 
65. (42) "Kunhan vain puoluejohto tietäisi, mihin suuntaan kulkea." (E) 40 
------------------- 
66. (43) "Juuri nyt keskusta tuntuu olevan paremmassa jamassa kuin Sdp." (E) 41 
 
Tekstinosto ja osittainen toisto: 
67. (44) ”Väyrysen äänestäjät ovat hajallaaln pitkin harvaan asuttua maaseutua.” (E) 
42 
 
H+1 = 1, N+1 = 1, E = 42, 0 = 1 
 
Analyysi: Kirjoitus ilmaisee asioiden tilan muuttumista vuosikymmenten aikana: Ko-
koomus tuntui 30 vuotta sitten olevan ikuisessa oppositiossa ja Vihreää liikettä ei vielä 
ollut tuolloin olemassakaan. Vihreistä tuli rekisteröity yhdistys vasta vuonna 1987. 
 

1.3 DOKUMENTTI 3 
KOLUMNI: "Palvele mua." 
 
Salmi, Virpi 2012. Palvele mua. Helsingin Sanomat [verkkolehti]. N:o 29, D2.  
Saatavissa: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/30/> (luettu 30.1.2012). 
 
68. (1) (Otsikko) "Palvele mua" (E) 1 
69. (2) "Kerran Teneriffalla ravintolapöydässä istui seitsemänkymppinen saksalaispa-
riskunta." (E) 2  
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------------------- 
70. (3) "Kun he saivat ruokansa, nainen otti miehensä lautasen eteensä, paloitteli mie-
hen wieninleikkeen nopan kokoisiksi palasiksi ja siirsi lautasen takaisin." (E) 3 
71. (4) "Mies, jonka kädet näyttivät toimivan moitteettomasti, alkoi poimia kuutiolihoja 
suuhunsa." (E) 4 
72. (5) "Sitten nainen ryhtyi syömään omaa ruokaansa." (E) 5 
------------------- 
73. (6) "Tilanteeseen voi suhtautua kahdella tavalla." (E) 6 
74. (7) "Normaali tapa on, että hei ukkeli, leikkaa ite pihvis." (E) 7 
------------------- 
75. (8) "Seuraavaksi yleisin suhtautuminen on, että katkerat feministit vetävät taas tyh-
jästä pulttia, mitä vikaa siinä on, jos nainen haluaa olla ystävällinen miehelleen, koska 
on sentään saanut sellaisen." (E) 8 
------------------- 
76. (9) "Aika varmasti saksalaispariskunnan nainen ei ollut koskaan hakenut omaa ries-
ling-lasillistaan baaritiskiltä eikä avannut lompakkoaan laskun tullessa." (E) 9 
77. (10) "Se on vastapalvelus pihvin pilkkomisesta, ja tätä valtaosa ei-feministeistä pi-
tää aivan ookoona." (E) 10 
------------------- 
78. (11) "Ihannesuhde on kai sellainen, jossa aikuiset ihmiset osaavat käyttää itse haa-
rukkaa ja veistä ja noutaa vuorotellen juomia toisilleen." (E) 11 
79. (12) "Ihannesuhdetta ei kuitenkaan ole olemassa." (E) 12 
------------------- 
80. (13) "Parisuhde on outo vaihdantatalous, jossa yritetään nyhtää toiselta osapuolelta 
mahdollisimman paljon etuja itselle." (E) 13 
81. (14) "Klassinen asetelma on tietysti se, että köyhempi nainen vaihtaa palveluksiaan 
miehen tekemiin raskaampiin hommiin." (E) 14 
82. (15) "Mies saa ruuat lähes valmiiksi pureskeltuna, ja nainen voi leuhkia sillä, että 
sockerpappa betalar." (E) 15 
------------------- 
83. (16) "Koska naisilla tuppaa nykyään olemaan omaa rahaa ja pellonkyntämiset ovat 
miehiltä vähentyneet, hyödyntavoitteluun on keksittävä innovatiivisempia keinoja." (E) 
16 
------------------- 
84. (17) "Siksi on keksitty hämäriä konsepteja kuten aamiainen sängyssä, ihan kuin 
siitä olisi muuta nautintoa kuin se, että saa itse nukkua kun toinen nyppii syötäviä or-
vokkeja aamiaismuffinssin päälle." (E) 17 
85. (18) "Tai paitojen silittäminen, koska onhan aika siistiä, että itse ei joudu sitä teke-
mään, koska silittäminen on ihan berberistä." (N-1) 1 
------------------- 
86. (19) "Jotta voittoetu konkretisoituu, se on tietysti julkistettava." (N-1) 2 
------------------- 
87. (20) "Kuten lounaspöydässä Kanarialla tai MTV3:n haastattelussa: "Jokaiselle meil-
le on tärkeää, että on joku odottamassa kotona, valmistelee ruokaa, silittelee paitoja ja 
ennenkaikkea hellii. (Niinistö 22.1.). (89)" (N-1) 3 
 
Tekstinosto ja toisto: 
88. (21) ”Parisuhde on outo vaihdantatalous…” (E) 18 
 
N-1 = 3, E = 18 
 
Analyysi: Kirjoittajalle tuntuu olevan melkoinen ongelma se, että Sauli Niinistön vaimo 
Jenni Haukio on silittänyt miehensä paitoja. Lause 85 on kuitenkin kielteinen lausuma, 
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vaikka siinä ei suoraan Niinistöstä puhutakaan. Päivänpolitiikkaa aktiivisesti seuraaval-
le kyseinen "kohu" jäi kyllä mieleen. Lauseessa 86 puhutaan "konkretisoituvasta voit-
toedusta, joka on julkistettava", eli Niinistön motiivit kyseenalaistetaan, ikäänkuin se, 
että vaimo silittää paitoja, olisi jokin voitto, joka on saatettava julkisuuteen. Lauseessa 
87 kirjoittaja rinnastaa melko mielivaltaisesti kuvailemansa Kanarialla tapahtuneen lou-
naspöytäruokailun Niinistön haastattelun kanssa, jossa hän kehuu vaimoaan.  
 
Harvinaisen typerä kirjoitus pakinoitsijalta, josta paistoi läpi vihamielisyys perinteistä 
parisuhdekäsitystä vastaan. Kirjoittaja viljeli kaksoisstandardeja. 
 

1.4 DOKUMENTTI 4 
KANAVALLA: ”Uutisvuoto peitteli ehdokkaiden eroja." 
 

Räikkä, Jyrki 2012. Uutisvuoto peitteli ehdokkaiden eroja. Helsingin Sanomat [verkko-
lehti]. N:o 30, D7. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/31/> 
(luettu 31.1.2012). 
 
89. (1) (Otsikko) ”Uutisvuoto peitteli ehdokkaiden eroja” (0) 1 
90. (2) "Presidentinvaaleissa ei ole uimapukukierrosta." (0) 2 
91. (3) "Ehdokkaita ei kuvata höyryävän seksikkäinä paljussa tai alusvaatteissa pakka-
sessa." (0) 3 
92. (4) "Muuten vaalikampanjan ja missikiertueen välillä ei ole suurta eroa." (0) 4 
 
Perusteet: Neutraaleja lauseita presidentinvaaleista.  
------------------- 
93. (5) "Runsas viikko sitten vaaleissa kiivasta loppukiriä yrittäneet Pekka Haavisto, 
Paavo Väyrynen ja Paavo Lipponen vierailivat Putouksessa kuuntelemassa itseensä ja 
kilpailijoihin kohdistuvia improvisaatiovitsejä." (0) 5 
 
Perusteet: Neutraali lause, jossa kerrataan tapahtuneita. 
 
94. (6) "Viime lauantaina Putouksen lavalle marssitettiin mykkä missikymmenikkö pat-
sastelemaan, kun Aku Hirviniemi riimitteli Ilkka Kanervalle runoja misseistä ja tisseistä." 
(E) 1 
------------------- 
95. (7) "Missi- ja presidenttikandidaatit joutuvat myös vastaamaan eritasoisiin tieto-
visoihin." (0) 6 
 
Perusteet: Neutraali lause, jossa kerrataan tapahtuneita. 
 
96. (8) "Kiinan pääministeri Wen Jiabao jäi HS:n testissä useimmilta presidenttityrkyiltä 
tunnistamatta, mutta kukaan missiehdokkaista ei tiennyt Iltalehden kokeessa Kalevalan 
kokoajan nimeä." (E) 2 
------------------- 
97. (9) "Missikruunun voittaneen Sara Chafakin vastaus "Väinämöinen" oli vitsikkäämpi 
kuin kilpasiskojen ehdottama "Aleksis Kivi." (E) 3 
------------------- 
98. (10) "Pekka Haavisto oli vieraana myös Nelosen uudessa uutiskilpailussa Hyvät ja 
huonot uutiset." (0) 7 
99. (11) "Toisen kierroksen kilpakumppani Sauni Niinistö jätti senkin väliin, onnek-
seen." (0) 8 
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Perusteet: Neutraaleita lauseita, joissa kerrataan tapahtuneita. 
 
------------------- 
100. (12) "Viihdenäkyvyydessä on riskinsä." (0) 9 
101. (13) "Hyvät ja huonot uutiset viljeli niin alatyylistä huumoria, että se sai Haaviston 
kiemurtelemaan tuolissaan kiusaantuneena." (0) 10 
 
Perusteet: Neutraaleita lauseita, joissa kerrataan tapahtuneita. Vaikka voisi ajatella, 
että Haaviston huumorintajun ylevyyttä voisi pitää positiivisena seikkana, on ilmaisu 
kuitenkin niin lievä, että se jää enemmän neutraalin puolelle. 
 
------------------- 
102. (14) "Armeliaasti Nelonen leikkasi ohjelman banaaleimman osan tv-lähetyksestä 
pois – ja laittoi sen ohjelman verkkosivuille." (E) 4 
103. (15) "Haavisto pudistelee päätään ja tuijottaa pöytälevyä, kun sukupolvensa ar-
vostetuimpiin kirjailijoihin kuuluvat Tuomas Kyrö ja Miikka Nousiainen kertovat yksityis-
kohtaisesti noloista pissaamiskokemuksistaan." (0) 11 
 
Perusteet: Neutraali lause, jossa kerrataan tapahtuneita. Vaikka voisi ajatella, että 
Haaviston arvomaailman esilletuontia voisi pitää positiivisena seikkana, on ilmaisu 
päänpudistelusta kuitenkin niin lievä, että se jää enemmän neutraalin puolelle. 
 
------------------- 
104. (16) "Mitäpä kirjailija ei tekisi pyrkiessään viihdetaivaalla Jari Tervon rinnalle?" (E) 
5 
------------------- 
105. (17) "Myös sisäsiistimpi Uutisvuoto, johon Niinistökin osallistui, oli Haavistolle ar-
mollinen." (0) 12 
106. (18) "Lopputuloksissa Stan Taanilan ja Haaviston joukkue hävisi Jari Tervollle ja 
Niinistölle pistein 20-13, mutta ohjelmassa näytetyissä osuuksissa pisteet menivät ta-
san 6-6." (0) 13 
 
Perusteet: Uutisvuodon todetaan olleen "Haavistolle armollinen", joka on enemmän 
neutraali kuin negatiivinen ilmaisu. Niinistön todetaan voittaneen, mutta tämäkin on 
enemmän neutraali tosiasioiden esilletuonti.  
 
------------------- 
107. (19) "Pätkien leikkaaminen on Uutisvuodon vakiokäytöntä, mutta eikö tässä kipe-
rässä valintatilanteessa ohjelman pitäisi paljastaa – edes verkossa – miten ero syntyi?" 
(0) 14 
 
Perusteet: Kirjoittaja perää oikeutetusti asioiden oikean laidan esittämistä neutraalisti. 
 
0 = 14, E = 5 
 
Analyysi: Kirjoittaja moittii Uutisvuodon peitelleen ehdokkaiden eroja ja toteaa karri-
koidusti, että vaikkei presidentinvaaleissa ei ole uimapukukierrosta, eikä ehdokkaita 
kuvata alusvaatteissa, ei vaalikampanjan missikiertueen välillä ole suurta eroa. Kirjoit-
taja viittaa useaan otteeseen presidentinvaalikampanjan muuttuneen entistä enemmän 
viihteelliseksi jopa siinä määrin, että se alkaa olla ehdokkaille kiusallista. Kirjoittaja tah-
tonee peräänkuuluttaa ehdokkailta arvokkuutta siinä määrin, etteivät he antautuisi mi-
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hin tahansa ohjelmaan. Samalla kolumnisti arvostelee, miksei Haaviston ja Niinistön 
joukkueiden välisen kisan piste-erojen syytä näytetty? 
 

1.5 DOKUMENTTI 5 
VIERASKYNÄ: ”Imago ratkaisee presidentinvaalit.”  
”Julkisuudessa muodostunut mielikuva ehdokkaista vaikuttaa ihmisten äänestyskäyt-
täytymiseen enemmän kuin välttämättä ajatellaankaan.” 
 
Isotaulus, Pekka 2012. Imago ratkaisee presidentinvaalit. Helsingin Sanomat [verkko-
lehti]. N:o 32, A2. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/02/02/> 
(luettu 2.2.2012). 
 
108. (1) (Otsikko) ”Imago ratkaisee presidentinvaalit” (0) 1 
109. (2) "Julkisuudessa muodostunut mielikuva ehdokkaista vaikuttaa ihmisten äänes-
tyskäyttäytymiseen enemmän kuin välttämättä ajatellaankaan” (0) 2 
110. (3) "Koskaan aikaisemmin ehdokkaan imago ei ole ollut Suomessa yhtä tärkeä 
vaaliase kuin näissä presidentinvaaleissa." (0) 3 
111. (4) "Imagot korostuvat, sillä kyseessä on selvä henkilövaali." (0) 4 
 
Perusteet: Imagon tärkeyttä tuodaan esille neutraaliin sävyyn.  
------------------- 
112. Vaikka presidentti on valittu suoralla kansanvaalilla jo kolme kertaa aikaisemmin, 
edellisissä vaaleissa ehdokkaiden välillä on ollut vahvoja poliittisia eroja." (E) 1 
113. (5) "Vastakkain ovat olleet oikeiston ja vasemmiston ehdokkaat sekä mies ja nai-
nen." (E) 2 
------------------- 
114. (6) "Tällä kertaa toisella kierroksella on kaksi Eurooppa-myönteistä miestä, Pekka 
Haavisto ja Sauli Niinistö, joilla on pitkä poliittinen kokemus." (H+1 N+1) 1, 1 
 
Perusteet: Ehdokkaiden pitkää poliittista kokemusta pidetään myönteisenä asiana. Pe-
riaatteessa samoin Eurooppa-myönteisyyttäkin, mutta tämä riippuu katsantokannasta. 
Siksi se arvottettiin neutraaliksi. 
 
115. (7) "Ehdokkaiden välillä ei ole niin selviä aatteellisia eroja, että ne jakaisivat ää-
nestäjiä merkittävästi." (0) 5 
116. (8) "Kun ideologian merkitys vähenee, imagon rooli korostuu." (0) 6 
 
Perusteet: imagon merkityksellisyyden perusteluja jatketaan, kuitenkin neutraalisti.  
------------------- 
117. (9) "Usein imagon rakentaminen ymmärretään rajallisesti." (0) 7 
118. (10) "Sitä saatetaan pitää pelkkänä ehdokkaan ulkoisena muokkauksena: esimer-
kiksi hiusten värjäämisenä tai kravatin värin valintana." (0) 8 
119. (11) "Toisaalta sitä voidaan ajatella pelkästään viestintätyylinä, edustavina kuvina 
tai luonteenpiirteiden kuvailuna." (0) 9 
  
Perusteet: Imagon rakentamisen perusteita tuodaan esille neutraaliin sävyyn.  
------------------- 
120. (12) "Imagoon kokonaisuudessaan vaikuttaa kaikki, mitä poliitikko tekee ja sanoo 
ja mitä hänestä tiedetään." (0) 10 
121. (13) "Imago koostuu myös niistä asioista, joihin ehdokas ottaa kantaa." (0) 11 
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122. (14) "Jollakulla voi olla talousmiehen imago ja toisella rauhanneuvottelijan imago." 
(H+1 N+1) 2, 2 
 
Perusteet: Talousmiehen imagolla viitataan Niinistöön ja rauhanneuvottelijalla Haavis-
toon. Molempia luonnehdintoja voidaan pitää myönteisinä. 
 
123. (15) "Imagoa muokataan yhtälailla vaikkapa puhumalla suvaitsevaisuudesta tai 
yrittäjyydestä." (H+1 N+1) 3, 3  
 
Perusteet: Imagon muokkausta pidetään ehdokkaiden kohdalla onnistuneena. 
------------------- 
124. (16) "Suomessa asiallisuus ja asiat ovatkin erityisen tärkeitä." (0) 12 
125. (17) "Politiikan toimittajat ovat jopa huvittuvuuteen saakka yrittäneet etsiä ehdok-
kaiden väliltä asiaeroja." (0) 13 
 
Perusteet: Äänestyskäyttäytymiseen vaikuttavien asioiden esilletuontia ja toimittajien 
toimintaa arvioiva lause – neutraaleja molemmat. 
------------------- 
126. (18) "Täytyykö äänestyspäätöksen takana olla vahvat asiaperusteet, jos niitä ei 
oikeastaan ole tärkeissä asioissa lainkaan?" (0) 14 
127. (19) "Eivätkö yhtä hyviä perusteita ole esimerkiksi vaikutelmat ehdokkaan osaa-
misesta tai yhteistyökyvystä – tai se, että hän tuntuu hyvältä tyypiltä maan johtajaksi?" 
(0) 15 
128. (20) "Tällöin äänestämme imagon perusteella." (0) 16 
 
Perusteet: Imagoon vaikuttavien asioiden esilletuontia ja äänestyskäyttäytymiseen vai-
kuttavien asioiden esittely jatkuu. Neutraaleja ilmaisuja. 
------------------- 
129. (21) "Presidenttiehdokkaalla on väistämättä imago." (0) 17 
130. (22) "Meillä kansalaisilla on jonkinlainen mielikuva siitä, millainen poliitikko hän 
on." (0) 18 
131. (23) "Imagosta pitää myös huolehtia, sillä julkisuudessa ei voi olla kuten kohtisoh-
vallaan." (0) 19 
132. (24) "Käytännössä imagon muokkaus tarkoittaa poliitikon hyvien puolien korosta-
mista ja huonojen piirteiden lakaisemista maton alle." (0) 20 
 
Perusteet: Presidenttiehdokkaan imagoon vaikuttavia tekijöitä esilletuodaan neutraaliin 
sävyyn.  
------------------- 
133. (25) "Molemmat ehdokkaat ovat toimineet julkisuudessa vuosikausia." (H+1 N+1) 
4, 4 
 
Perusteet: Pitkää julkisuudessaoloa pidetään ilmeisen myönteisenä. 
 
134. (26) "Heidän imagonsa on kehittynyt äänestäjien mielissä koko tämän ajan." (H+1 
N+1) 5, 5 
135. (27) "Imagoja ei muutetakaan hetkessä." (0) 21 
136. (28) "On selvää, että kahdessa viikossa se ei onnistu." (0) 22 
 
Perusteet: Lause voidaan tulkita myönteisyydeksi, koska imagon rakentaminen vaatii 
pitkän ajan. Pelkkä julkisuudenhakuinen tuskin jaksaisi olla pitkäjännitteinen, joten 
imagon rakentaminen on vaatinut aitoa asennetta.  
------------------- 
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137. (29) "Kampanjaorganisaatiot yrittävät kuitenkin yötä päivää rakentaa ehdokkaan-
sa imagoa."  (0) 23 
138. (30) "Vaalien toisella kierroksella imagon rakentaminen on lähinnä sitä, mitä ja 
miten ehdokas puhuu tai minne hän tekee maakuntamatkojaan." (0) 24 
------------------- 
139. (31) "Tärkeää on, miten vastataan vaalitenttien järjestäjien ja kansalaisten kaik-
kein hankalimpiin kysymyksiin." (0) 25 
140. (32) "Hyvä on myös korostaa sellaisia asioita, joilla voi saada jonkinlaista etumat-
kaa toiseen ehdokkaaseen tai kosiskella ehdokastaan miettiviä äänestäjiä. (0) 26 
------------------- 
141. (33) "Ehdokkaan ulkoisen olemuksen ja sanattoman viestinnän täytyy myös tukea 
presidentillistä vaikutelmaa." (0) 27 
142. (34) "Ensimmäisessä kahdenkeskisessä vaaliväittelyssä ehdokkailla oli lähes sa-
manlaiset puvut. (0) 28 
143. (35) "Kaikki näytti asialliselta, neutraalilta ja sinisen sävyiseltä." (0) 29 
 
Perusteet: Kirjoittaja tuo esiin kampanjaorganisaatioiden keinoja presidenttiehdokkaan 
imagon rakentamisessa.  
------------------- 
144. (36) "Presidentinvaalien toisella kierroksella ehdokkaan on saatava puolelleen yli 
50 prosenttia äänestäjistä." (0) 30 
145. (37) "Tämä johtaa siihen, että imagoista tulee kaikkia kosiskelevia, kun ehdok-
kaan pitää miellyttää mahdollisimman monia." (0) 31 
146. (38) "Lisäksi on varottava sanomasta mitään sellaista, mikä ärsyttäisi suurta jouk-
koa äänestäjiä." (0) 32 
 
Perusteet: Kirjoittaja tuo esiin voittoon tarvittavaa äänimäärää toisella kierroksella, jol-
loin ehdokkaan on miellytettävä mahdollisimman suurta määrää äänestäjiä ja varottava 
kaikkea, mikä ärsyttäisi äänestäjiä. Neutraaleja toteamia. 
------------------- 
147. (39) "Vaarallisia ovat myös leimakirveet." (0) 33 
148. (40) "Niinistö kiirehti heti toisen kierroksen aluksi kiistämään väitteet konservatiivi-
suudestaan." (0) 34 
149. (41) "Imagot ovat kuitenkin mielikuvia, joten niitä ei voi muuttaa pelkästään kiistä-
mällä." (N-1) 1 
150. (42) "Toisaalta ehdokkaat vertautuvat pakostakin toisiinsa, mikä kärjistää vastak-
kaisia piirteitä." (0) 35 
 
Perusteet: Kirjoittaja tuo esiin leimakirveiden haitallisuuden ja sen, miten Niinistö pyrki 
kiistämään väitteet konservatiivisuudestaan. Imagot ovat kuitenkin mielikuvia, jotka 
ovat kehittyneet ajan kuluessa, eikä niitä voi muuttaa pelkästään kiistämällä. Tästä 
Niinistölle miinus. 
------------------- 
151. (43) "Kampanjaorganisaatio voi vaikuttaa ehdokkaan imagoon vain rajallisesti, 
sillä suurimman muokkauksen tekee media." (0) 36 
152. (44) "Näissä vaaleissa merkille pantavaa on, että media on ihastunut ehdokkaiden 
puolisoihin enemmän kuin koskaan aikaisemmin." (0) 37 
 
Perusteet: Kirjoittaja tuo esille median voiman imagonmuokkauksessa ja sen, että me-
dia on "ihastunut" ehdokkaiden puolisoihin enemmän kuin koskaan aikaisemmin.  
------------------- 
153. (45) "On kansainvälinen trendi, että poliittisten johtajien puolisot ovat julkisuudes-
sa yhä näkyvämmmin, ja Suomessa ollaan selvästi samassa veneessä. (0) 38 
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154. (46) "Eloisasta Antoniosta ja pidättyvästä Jennistä on tullut kiistaton osa ehdok-
kaiden imagoa." (0) 39 
155. (47) "On aivan turha väittää, ettei heillä olisi äänestäjiin mitään vaikutusta." (0) 40 
 
Perusteet: Kirjoittaja toteaa puolisoista kiinnostumisen olevan kansainvälinen trendi, 
eikä Suomessa poiketa tästä kehityksestä.  
------------------- 
156. (48) "Perinteisen median luomia mielikuvia vielä huonommin hallittavissa näyttää 
olevan ehdokkaiden ruotiminen internetissä." (0) 41 
157. (49) "Näissä vaaleissa kampanjointi ja imagon luonti sosiaalisessa mediassa on 
todella lyönyt itsensä läpi – tai suorastaan läikkynyt yli." (0) 42 
158. (50) "Sosiaalinen media on saanut tavalliset äänestäjät myös kertomaan yhä use-
ammin, kumman ehdokkaan puolesta he liputtavat." (0) 43 
159. (51) "Tässä on kyse perinteisestä retorisesta vaikuttamisen keinosta: yleiseen 
mielipiteeseen vetoamisesta." (0) 44 
 
Perusteet: Kirjoittaja tuo esille sosiaalisen median vaikutuksen, joka on perinteistä me-
diaa huonommin hallittavissa.  
------------------- 
160. (52) "Oma lukunsa verkossa on, miten faktat ja valheelliset juorut sekoittuvat." (0) 
45 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa tuomalla esiin, miten "kansalaisjournalismi" sekoittaa faktaa 
ja fiktiota. Neutraaleja toteamuksia.  
------------------- 
161. (53) "Vaikka imagot ovat olleet esillä politiikassa jo useita vuosikymmeniä, niillä 
vaikuttamista pidetään kyseenalaisena." (0) 46 
162. (54) ”Tämä johtunee siitä, että imagoasiat perustuvat enemmän tunteeseen kuin 
järkeen." (0) 47 
163. (55) "Lisäksi saatetaan epäillä, että imagoilla pyrittäisiin jotenkin piilovaikutta-
maan." (0) 48 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa imagoon vaikuttavien tekijöiden kuvailua, mutta tuo samalla 
esille niillä vaikuttamisen kyseenalaisuuden. 
------------------- 
164. (56) "Kampanjan aikaiset kuvat, äänet, ilmeet ja sanat varmasti suuntaavat ajatte-
luamme, mutta näkemystemme manipulointiin imagon muokkauksella tuskin kyetään." 
(0) 49 
165. (57) "On syytä myös muistaa, että vaikka kuinka järkeilisimme ehdokkaan valin-
taa, äänestyspäätöksen takana on aina enemmän tai vähemmän myös tunteita." (0) 50 
 
Perusteet: Kirjoittaja vaikuttaa hieman ristiriitaiselta todetessaan, että vaikka kuvat, 
äänet, ilmeet ja sanat suuntaavat ajatteluamme, ei hän usko niillä pystyttävän vaikut-
tamaan näkemyksiin. Silti äänestyspäätöksen takana on aina enemmän ja vähemmän 
myös tunteita. Neutraalia kirjoittelua. 
 
Tekstinosto ja toisto: 
166. (58) "Politiikan toimittajat ovat jopa huvittuvuuteen saakka yrittäneet etsiä ehdok-
kaiden väliltä asiaeroja." (0) 51 
 
H+1 = 5, N+1 = 5, N-1 = 1, 0 = 51, E = 2 
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Analyysi: Painava puheenvuoro viestinnän professorilta, jossa hän pitäytyi faktoissa ja 
kirjoitti ammattimaisen puolueettomasti. Kirjoittaja toteaa ehdokkaiden julkisuuskuvan 
merkitsevän äänestäjille enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ehdokkaina on samalla 
kertaa kaksi Eurooppa-myönteistä miestä, joilla on molemmilla pitkä poliittinen koke-
mus. Kun aatteellisten erojen olemassaolo pienenee, muodostuu imagosta entistä suu-
rempimerkityksinen tekijä äänestäjille. 
 
Imagoon vaikuttaa kolumnistin mukaan nykyisin lähestulkoon kaikki, mitä poliitikko sa-
noo tai tekee ja mitä hänestä ylipäätään tiedetään. Toisella voi olla tiukan talousmiehen 
imago ja toisella rauhanneuvottelijan imago. Yhtä tärkeää voi olla suvaitsevaisuudesta 
tai yrittäjyydestä puhuminen. Myös ulkoisen imagon tulee vastata sanattoman viestin-
nän ohella presidentillistä vaikutelmaa.  
 
Kolumnisti varoittelee myös siitä, että imagoista saattaa tulla kosiskelevia, kun ehdok-
kaan pitää miellyttää mahdollisimman monia. Samalla tulee varoa kaikkia sellaisia lau-
suntoja, jotka voivat ärsyttää äänestäjiä. Niinistön kerrotaan kiistäneen heti toisen kier-
roksen alussa väitteet konservatiivisuudestaan, mitä kolumnistin mukaan ei pysty pel-
källä kiistämisellä väistämään, kun kyse on imagosta, joka muodostuu äänestäjien mie-
liin pitkällä aikavälillä.  
 
Ehdokkaiden kampanjatoimistot pyrkivät vaikuttamaan ehdokkaisiin myös puolisoiden 
kautta, mikä on maailmalta Suomeen rantautunut yleismaailmallinen ilmiö. Samalla 
sosiaalisen median puolella todetaan "läikkyneen yli" ehdokkaiden kannattajakuntien 
kesken. Imagoasiat kun vetoavat enemmän tunteeseen kuin järkeen. Silti ehdokasva-
linnan takana on aina enemmän tai vähemmän takana tunteita.  
 

1.6 DOKUMENTTI 6 
KOLUMNI: "Kansalaiset ovat kyllästyneitä puliveivaukseen. Tämän soisi vähentävän 
myös poliittisia virkanimityksiä." 
"Rälssin paluu heiluttaa vaaleja." 
 
Kivinen, Olli 2012. Rälssin paluu heiluttaa vaaleja. Helsingin Sanomat [verkkolehti].  
N:o 30, A2. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/31/>  
(luettu 31.1.2012). 
 
167. (1) "Kansalaiset ovat kyllästyneitä puliveivaukseen." (0) 1 
168. (2) "Tämän soisi vähentävän myös poliittisia virkanimityksiä." (0) 2 
169. (3) "Rälssin paluu heiluttaa vaaleja." (0) 3 
170. (4) "Suomen viime vuosien vaalien jälkipohdinnoissa on kiinnitetty turhan vähän 
huomiota uuteen suuntaukseen: kansalaiset ovat selvästi vastustaneet rälssilaitoksen 
paluuta Suomen yhteiskuntaan." (0) 4 
171. (5) "Juuri nyt se nähdään presidentinvaaleissa." (0) 5 
 
Perusteet: Kolumnisti tuo esille äänestyspäätökseen vaikuttaneita seikkoja neutraalisti. 
------------------- 
172. (6) "Molemmat toiselle kierrokselle päässeet ehdokkaat, Sauli Niinistö ja Pekka 
Haavisto, ovat onnistuneet luomaan itsestään sen kuvan, etteivät he kuulu siihen van-
hojen puolueiden ammattipoliitikkojen sisärenkaaseen, joka muodostaa poliittisen räls-
sin ytimen." (H+2, N+2) 1, 1 
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Perusteet: kakkoskierrokselle päässeet ehdokkaat olivat onnistuneet luomaan medias-
sa itsestään sen mielikuvan, etteivät he kuulu ns. vanhojen puolueiden etuoikeutettujen 
eliittiin.  
 
173. (7) "Molempien ehdokkaiden kampanjassa on vahvasti esillä ahneuden vastusta-
minen." (H+1, N+1) 1, 1 
------------------- 
174. (8) "Rälssi tarkoittaa etuoikeuksien luokkaa." (0) 6 
175. (9) "Sitä ei koske lait ja määräykset, jotka säätelevät muiden kansalaisten elämää 
erittäin tiukasti." (0) 7 
176. (10) "Menneisyydessä rälssin etuoikeuksista, kuten verohelpotuksista ja viroista, 
nauttivat aateliset ja papisto; nyky-yhteiskunnassa niiden sijalle ovat nousseet poliitik-
kojen luokka säätiöineen ja vaalirahoineen." (0) 8 
 
Perusteet: Kirjoittaja tuo esille "rälssin" etuoikeuksia, joita voi pitää neutraaleina tosi-
asioiden esilletuonteina. 
------------------- 
177. (11) "Parlamentaarisen demokratian oloissa ei tietenkään puhuta likimainkaan 
samasta asiasta kuin keskiaikaisessa maailmassa." (0) 9 
178. (14) "Meillä korruptio on onneksi vielä rajallinen ilmiö, ja aito kansanvalta tarjoaa 
mahdollisuuden välttää ongelman syveneminen." (0) 10 
179. (15) "Tärkeätä on välttää taantuminen niiden maiden joukkoon, joissa korruptio on 
vakava kehityksen este." (0) 11 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa perustelujaan neutraaliin tapaan. 
------------------- 
180. (16) "Meitä lähin esimerkki korruption jäytämästä maasta on Venäjä." (E) 1 
181. (17) "EU-maassakin tilanne on pahempi kuin meillä." (E) 2 
182. (18) "Taloudellisesti vaikeat ajat lisäävät äänestäjien herkkyyttä." (0) 14 
183. (19) "Se on kääntynyt myös kansanvallan epäilyksi, mikä tietenkin syventää vaa-
raa." (0) 12 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa perustelujaan neutraaliin tapaan. 
------------------- 
184. (20) "Toiveikkaasti ajatellen voi odottaa, että äänestäjien kyllästyminen puliveiva-
ukseen johtaa myös rajoituksiin maamme vahvimmassa rakenteellisen korruption lin-
nakkeessa, poliittisissa virkanimityksissä." (0) 13 
185. (21) "Vaikka käteinen ei vaihdakaan kättä, niin palveluksista maksetaan viroilla, 
erilaisilla eduilla ja rahalla." (0) 14 
186. (22) "Suomalaisessa yhteiskunnassa on selvästi ylitetty vanhan tuomarinohjeen 
viisaus: mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan." (0) 15 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa perustelujaan neutraaliin tapaan. 
------------------- 
187. (23) "Ero poliitikkojen ja liikkeenjohtajien kohtuuttomuuksissa on selvä: poliitikoilla 
on valta päättää lainsäädännöllä valtakunnan asioista." (0) 16 
188. (24) "Liikemaailma toimii kansainvälisessä kilpailussa, jossa ahneus on luonnon-
laki." (0) 17 
189. (25) "Yhteiskunnalla on verotuksen kaltaisia keinoja hillitä kohtuuttomuuksia." (0) 
18 
190. (26) "Oman ryhmänsä muodostavat valtiota lähellä olevat, välttämättömyystarpei-
siin nojaavat toimialat, kuten voimayhtiöt, joista Fortum on noussut ahneuden vertaus-
kuvaksi." (0) 19 
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Perusteet: Kirjoittaja jatkaa perustelujaan neutraaliin tapaan. 
------------------ 
191. (27) "Politiikan kautta virkakuntaamme on tullut paljon merkittäviä vaikuttajia ja 
onnistujia, mutta muutaman vuoden kokemus korkeissa poliittisissa asemissa ei päte-
vöitä automaattisesti kaikkiin mahdollisiin töihin." (0) 20 
192. (28) "Kokonaan eri asia ovat hallituksen mukana vaihtuvat henkilöt, kuten poliitti-
set alivaltiosihteerit." (0) 21 
193. (29) "Heidän asemansa on arvioitava yksinomaan viran tarpeellisuuden pohjalta." 
(0) 22 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa perusteluja neutraalisti. 
------------------- 
194. (30) "Poliitikkojen vakioselitys on ollut vuodesta toiseen sama: poliittinen aktiivi-
suus ei saa olla menestymisen este." (0) 23 
195. (31) "Ei tietenkään, mutta puhdasveriset poliittiset nimitykset ja suojatyöpaikat 
ovat kokonaan eri asia." (0) 24 
196. (32) "Järjestelmä on edelleen niin laaja, että Suomen sija maailman korruption 
vähäisyyttä koskevissa tilastoissa on hämmentävä." (0) 25 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa perusteluja neutraalisti. 
------------------- 
197. (33) "Ilmapiirissä tapahtunut muutos liittyy läheisesti mielikuviin, ja nykyinen raaka 
uutisvälitys voimistaa sanomaa suuresti." (0) 26 
198. (34) "Omassa maailmassaan elävät ammattipoliitikot tarjoavat kovaa kilpailua 
käyville tiedotusvälineille – ja populistisille puolueille meillä ja muualla – herkullisen 
kohteen." (0) 27 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa perusteluja neutraalisti. 
------------------- 
199. (35) "Tilanne on hieman nurinkurinen." (0) 28 
200. (36) "Valtaosa poliitikoista on aivan kunnon väkeä, mutta suuri osa heistä ei kui-
tenkaan ymmärrä aikojen muuttuneen eikä haasta vallitsevia käytäntöjä." (0) 29 
201. (37) "Esimerkiksi kelpaa vaikka eduskunta, joka korjailee vain hitaasti omia koh-
tuuttomuuksiaan, kuten eläke-etuja, ja jonka avustajamäärä ja kansanedustajien edut 
näyttävät lisääntyvän kuin luonnonlain ohjaamina." (0) 30 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa perusteluja neutraalisti. 
------------------- 
202. (38) "Selvää on, että yhteisten asioiden hoidosta täytyy maksaa kunnon korvaus, 
jotta tehtäviin saadaan pystyvää väkeä." (0) 31 
203. (39) "Avoimuuden täytyy kuitenkin olla rikkomaton lähtökohta rahojen käytössä." 
(0) 32 
204. (40) "Viime kuukausien uutiset poliitikkojen toimia koskevista oikeudenkäynneistä 
puhuvat päinvastaista." (0) 33 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa perusteluja neutraalisti. 
------------------- 
205. (40) "Vaikeuksiin joutuneiden selitykset kertovat yhtä paljon kuin asian ydin." (0) 
34 
206. (41) "Puolustelut kielivät rälssin etääntymisestä muusta maailmasta: en tiennyt, en 
tehnyt mitään väärin, maan tapa, kiistän kaiken, median ajojahti." (0) 35 
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207. (42) "Näin on myös tapauksissa, joissa pelkkä talonpoikaisjärki sanoo, että koh-
tuullisuus on ylitetty moninkertaisesti." (0) 36 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa perusteluja neutraalisti. 
------------------- 
208. (43) "Virkakorruption vaara pielee siinä, että virkamieskunta jää alakyhteen päte-
vimpien työntekijöiden hankkimisessa, koska yleneminen parhaisiin asemiin ei ole kiin-
ni omasta työstä ja kyvykkyydestä." (0) 37 
209. (44) "Kuitenkin virkakunnan laatu ja työmotivaatio ovat erittäin tärkeitä asioita." (0) 
38 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa perusteluja neutraalisti. 
------------------- 
210. (45) "Tämä todellisuus vähentää myös uskottavuuttamme, kun saarnaamme maa-
ilmalla korruption paheellisuudesta." (0) 39 
211. (46) "Se on vahinko, sillä maamme virkamieskunta on perinteisesti ollut yhteis-
kunnan vahva ja rehellinen tukipilari vaikeinakin aikoina ja meille on paljon annettavaa 
kehittyville maille hyvän hallinnon opettelussa." (0) 40 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa perusteluja neutraalisti. 
------------------- 
212. (47) "Ongelma näkyy vahvana Kansaneläkelaitoksen, Veikkauksen ja Raha-
automaattiyhdistyksen tapaisissa julkisen vallan ulokkeissa." (0) 41 
213. (48) "Julkisuudessa ei ole näkynyt tiukkoja tutkimuksia seurauksista – vaikkapa 
siitä, mikä vaikutus maamme sekavaan ja monimutkaiseen sosiaaliturvaan on sillä, että 
Kelan johtoon on koko sen olemassaolojan ajan aivan liian usein istuettu väsyneitä tai 
muuten vain syrjään haluttavia poliitikkoja, joiden luotetaan muistavan oman ryhmä-
kunnan edut." (0) 42 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa perusteluja neutraalisti. 
 
Tekstinosto ja toisto: 
214. (49) ”Politiikan kautta virkakuntaamme on tullut paljon merkittäviä vaikuttajia ja 
onnistujia, mutta muutaman vuoden kokemus korkeissa poliittisissa asemissa ei päte-
vöitä automaattisesti kaikkiin mahdollisiin töihin." (0) 43 
 
H+2 = 1, N+2 = 1, H+1 = 1, N+1 = 1, 0 = 43, E = 2 
 
Analyysi: Kirjoittaja kertoo rälssin eli etuoikeutettujen paluusta yhteiskuntaan. Samalla 
hän toteaa kakkoskierroksen ehdokkaiden onnistuneen luomaan itsestään sen kuvan, 
etteivät he kuulu ammattipoliitikkojen sisärenkaaseen. Samalla molempien kampan-
joissa korostuu vahvasti ahneuden vastustaminen. 
 
Kirjoittaja muistuttaa menneisyyden etuoiketetuista, kuten papistosta ja aatelistosta ja 
toteaa nykyajan poliitikkojen ja säätiöiden edustavan vaalirahoineen ja poliittisine vir-
kanimityksineen heitä. Kolumnisti ihmettelee samalla, miten Suomi kaikista näistä huo-
limatta mielletään alhaisen korruption maaksi. Korruption näin ollen sisäänrakennettu-
na, jolloin vedotaan "maan tapoihin" ja siihen, että "aina ennenkin näin on tehty." 
 
Siitä, että poliittisten virkanimitysten kautta uskotaan korkeisiin virkoihin päässeitä pal-
kitsevan oman taustaryhmänsä, pitäisi kirjoittajan mukaan jo päästä ja tehtäviin valita 
kykeneviä ammattilaisia poliittisten raakkien sijaan. 
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1.7 DOKUMENTTI 7 
KOLUMNI: ”Jytkyn jatkot.”  
”Presidentinvaalien ensimmäinen kierros osoitti, ettei kansalaisten epäluulo EU:ta koh-
taan ole laantunut.” 
 
Hämäläinen, Unto 2012. Jytkyn jatkot. Helsingin Sanomat [verkkolehti]. N:o 35, D3. 
Saatavissa: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/02/05/> (luettu 5.2.2012). 
 
215. (1) "Jytkyn jatkot" (E) 1 
216. (2) ”Presidentinvaalien ensimmäinen kierros osoitti, ettei kansalaisten epäluulo 
EU:ta kohtaan ole laantunut” (0) 1 
217. (3) "Eurooppaministeri Alexander Stubb (kok) oli viikko sitten perjantaina käymäs-
sä Brysselissä." (E) 2 
 
Perusteet: Kirjoittaja toteaa neutraalisti, ettei kansalaisten epäluulo EU:ta kohtaan ole 
laantunut.  
------------------- 
218. (4) "Hän kertoi STT-Lehtikuvan kirjeenvaihtajalle, että Suomen presidentinvaalin 
ensimmäisen kierroksen tulos oli otettu Brysselissä vastaan erittäin suopeasti, olihan 
65 prosenttia äänestäjistä asettunut EU-myönteisten ehdokkaiden taakse." (0) 2 
 
Perusteet: Kirjoittaja kertoo A. Stubbin kertoneen STT-Lehtikuvan kirjeenvaihtajalle, 
että Suomen presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen tulos oli otettu Brysselissä 
vastaan erittäin suopeasti. Kerronta jatkaa neutraalia linjaa. 
------------------- 
219. (5) "Tulosta oli pidetty "äänenä kansainvälisyydelle, äänenä Euroopan unionille ja 
äänenä liberalismille." (0) 3 
 
Perusteet: Neutraali kerronta jatkuu. 
------------------- 
220. (6) "Brysselissä tällainen tulkinta on varmaankin ihan sopiva, mutta Suomesta 
katsottuna tilanne on vivaihtekkaampi." (0) 4 
 
Perusteet: Neutraali kerronta jatkuu. 
------------------- 
221. (7) "Ensimmäisen kierroksen tulos kertoo, että suomalaiset ovat nyt entistäkin 
epäluuloisempia Euroopan unionia ja eurojärjestelmää kohtaan." (E) 3 
------------------- 
222. (8) "Kansalaiset ovat antaneet puolueille jo kaksi varoitusta." (E) 4 
------------------- 
223. (9) "Ensimmäinen tuli viime huhtikuussa, kun Perussuomalaiset voittivat eduskun-
tavaaleissa 34 paikkaa ja nousi kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi." (E) 5 
------------------- 
224. (10) "Siitä kärsi pahiten edellinen päähallituspuolue Suomen keskusta, joka me-
netti kolmanneksen edustajapaikoistaan." (E) 6 
------------------- 
225. (11) "Presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella kansa antoi toisen varoituk-
sen." (E) 7 
226. (12) "Se oli ainakin yhtä merkittävä kuin perussuomalaisten jytky, sillä nyt järkkyi 
jo koko suomalaisen EU-politiikan perusta." (E) 8 
227. (13) "Aina näihin vaaleihin asti kokoomus, sosiaalidemokraatit ja keskusta ovat 
olleet kutakuinkin samaa mieltä Suomen EU-politiikasta." (E) 9 
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------------------- 
228. (14) "Mutta nyt näiden kolmen puolueen presidenttiehdokkaat vetivät kukin omaa 
linjaansa." (E) 10 
------------------- 
229. (15) "Puolueiden yhteinen EU-linja syntyi 1990-luvun alussa, kun Suomen piti no-
peasti päättää, haetaanko unionin jäsenyyttä vai ei." (E) 11 
------------------- 
230. (16) "Kolme suurta puoluetta olivat lopulta yhtä mieltä siitä, että jäsenyyttä kannat-
taa hakea." (E) 12 
------------------- 
231. (17) "Kokoomuksen, demarien ja keskustan yhteinen linja kesti myös kansanää-
nestyksessä, joka järjestettiin syksyllä 1994." (E) 13 
232. (18) "Kokoomus ja demarit olivat yhtenäisesti jäsenyyden puolella, mutta keskusta 
jakautui kahtia jäsenyyden puoltajiin ja vastustajiin." (E) 14 
------------------- 
233. (19) "Kolmen suuren yksimielisyys rikkoontui keväällä 1998 eduskunnan päättä-
essä liittymisestä euroon." (E) 15 
234. (20) "Paavo Lipposen hallituksen pääpuolueet Sdp ja kokoomus ajoivat päätöksen 
läpi Rkp:n, vihreiden ja vasemmistoliiton tuella." (E) 16 
235. (21) "Keskusta oli oppositiossa ja vastusti liittymistä." (E) 17 
------------------- 
236. (22) "Europäätöksen jälkeen kolme suurta puoluetta ovat kuitenkin olleet lähes 
yksimielisiä Suomen Eurooppa-politiikasta." (E) 18 
237. (23) "Yksityiskohdista on väitelty, mutta yhteisymmärrys suuresta linjasta on pitä-
nyt." (E) 19 
------------------- 
238. (24) "Sama konsensus on näkynyt puolueiden sisäisessä Eurooppa-
keskustelussa." (E) 20 
239. (25) "Sitä ei paljon edes käyty vuosikausiin." (E) 21 
240. (26) "Sdp:ssä ja kokoomuksessa ei juuri ole ollut EU-kriitikoita." (E) 22 
------------------- 
241. (27) "Keskustassakin tilanne oli pitkään rauhallinen, sillä keskustan merkittävin 
toisinajattelija, Paavo Väyrynen, oli kymmenisen vuotta sivussa." (E) 23 
------------------- 
242. (28) "Presidentinvaaleissa Väyrynen pääsi kuin varkain ehdolle, kun EU-
myönteiset keskustalaiset, kuten komissaari Olli Rehn tai puheenjohtaja Mari Kiviniemi, 
eivät suostuneet ehdokkaiksi." (E) 24 
243. (29) "Väyrynen aisti – aivan oikein – eurokriittisen ilmapiirin ja osasi käyttää sitä 
hyväkseen." (E) 25 
------------------- 
244. (30) "Hän (Paavo Väyrynen) muistutti europäätöksen historiasta ja pääsi ensim-
mäistä kertaa suoraan haastamaan Suomen Eurooppa-politiikan arkkitehdit, Sdp:n 
Paavo Lipposen ja kokoomuksen Sauli Niinistön." (0) 5 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa neutraalisti menneisyyden tapahtumien kulun kertomista. 
------------------- 
245. (31) "Ja miten kävi vaaleissa?" (E) 26 
------------------- 
246. (32) "Väyrynen nujersi Lipposen murskaluvuin: hän sai 17 prosenttia ja Lipponen 
vain 7 prosenttia äänistä." (E) 27 
247. (33) "Se oli hämmästyttävä tulos, sillä vastakkain olivat Suomen EU-politiikan 
merkittävin johtaja, jopa symbolihahmo, ja EU-politiikan pitkäaikaisin ja kovin kriitikko." 
(E) 28 
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------------------- 
248. (34) "Mutta toiselle kierrokselle Väyrynen ei päässyt, sillä hän hävisi niukasti vih-
reiden Pekka Haavistolle." (H+1) 1 
 
Perusteet: Haaviston jatkoon pääsy tuodaan esille. 
------------------- 
249. (35) "Palataanpa vielä Alexander Stubbin tulkintaan vaalien ensimmäisen kierrok-
sen tuloksesta." (0) 6 
 
Perusteet: Neutraali kerronta jatkuu. 
------------------- 
250. (36) "Asettuiko 65 prosenttia äänestäjistä todella EU-myönteisten ehdokkaiden 
taakse?" (0) 7 
 
Perusteet: Neutraali pohdinta jatkuu. 
------------------- 
251. (37) "Stubb arvatenkin arveli, että kaikki Niinistön saamat 37 prosenttia olivat ää-
niä Euroopan unionille ja eurolle." (N+1) 1 
 
Perusteet: Niinistön ykköskierroksen prosenttiluvut tuodaan esille. 
------------------- 
252. (38) "Mutta millainen nyky-Niinistön suhde EU:hun todellisuudessa on?." (0) 8 
 
Perusteet: Neutraali pohdinta jatkuu. 
------------------- 
253. (39) "Hän ei ole kääntynyt EU:n tai euron vastustajaksi, mutta euroskeptikkona 
häntä voi pitää." (0) 9 
254. (40) "Hän on suhtautunut euron kriisimaiden rahoittamiseen selvästi varaukselli-
semmin kuin oma puolueensa." (0) 10 
 
Perusteet: Niinistön kerrotaan olevan euroskeptikko, joka on suhtautunut euron kriisi-
maiden rahoittamiseen "selvästi varauksellisemmin kuin oma puolueensa." Nämä ovat 
molemmat neutraaleja ilmaisuja. 
------------------- 
255. (41) "Kannattaa huomata, ketkä merkittävät poliitikot ovat viime päivinä asettuneet 
hänen taakseen, ja toisaalta, kuka on ottanut kantaa häntä vastaan." (0) 11 
 
Perusteet: Neutraali pohdinta jatkuu. 
------------------- 
256. (42) "Niinistön tukijoiksi ilmoittautuivat ankarat EU-kriitikot, perussuomalaisten 
johtaja Timo Soin ja vasemmistoliiton Esko Seppänen." (N+1) 2 
 
Perusteet: Voidaan pitää ehdokkaan kannalta myönteisenä, että kokoomuspuolueen 
kilpailijapuolueiden tunnetut poliitikot asettuvat Niinistön tukijoiksi. 
------------------- 
257. (43) "Lipposen mielestä Niinistö ei ole enää se Niinistö, jonka kanssa hän vei 
Suomen euroon." (0) 12 
258. (44) "Siksi Lipponen äänesti Haavistoa." (H+1) 2 
 
Perusteet: Sdp:n oma ehdokas ilmoittaa kannattavansa Haavistoa, koska Niinistön 
kanta EU:iin on muuttunut vuosien saatossa. Tätä voisi pitää myös kielteisenä arvona 
Niinistölle, mutta tätä ei suoraan lausuta. 
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259. (45) (Kuvateksti) ”Se siitä Eurooppa-politiikan konseksuksesta.” (0) 13 
 
Perusteet: Neutraali, joskin hieman sarkastinen toteamus Eurooppa-politiikan konsek-
suksesta. 
 
H+1 = 2, N+1 = 2, 0 = 13, E = 28 
 
Analyysi: Kirjoittaja toteaa presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen esilletuoneen 
sen, ettei kansalaisten epäluulo EU:ta kohtaan ole laantunut. Silti Eurooppaministeri 
Alexander Stubb pitää 1. kierroksen tulosta äänenä kansainvälisyydelle, Euroopan 
unionille ja liberalismille." Kolumnisti pitää Stubbin tulkintaa liioiteltuna – ainakin Suo-
men näkövinkkelistä katsottuna. 
 
Vaikka Kokoomus oli aikoinaan viemässä Suomea EU:iin, on esim. ehdokas Niinistön 
kanta muuttunut vuosien saatossa skeptisemmäksi mm. etelä-Euroopan velkamaiden 
rahoittamiskysymyksissä. Ensimmäisellä kierroksella pudonneen ja Haavistolle hävin-
neen Lipposen mielestä Niinistö ei enää ole sama mies kuin Euroon mentäessä. Siksi 
Lipponen äänesti Haavistoa.  

2 MIELIPITEET 

2.1 DOKUMENTTI 8 
MIELIPIDE: ”Tukisivatko ehdokkaat yliopistoja?” 
 
Wilhelmsson, Thomas 2012. Tukisivatko ehdokkaat yliopistoja? Helsingin Sanomat 
[verkkolehti]. N:o 23, C4. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/ 
2012/01/24/> (luettu 24.1.2012). 
 
260. (1) (Otsikko) ”Tukisivatko ehdokkaat yliopistoja?” (0) 1 
 
Perusteet: Kirjoittaja pohtii ehdokkaiden halukkuutta tukea yliopistoja. Neutraalia poh-
dintaa. 
 
261. (2) "Presidentinvaalien jännittävän ensimmäisen kierroksen jälkeen haluan onni-
tella finalisteja, Sauli Niinistöä ja Pekka Haavistoa." (H+1 N+1) 1 
 
Perusteet: Ehdokkaat tuodaan esille ja heidän toiselle kierrokselle pääsyään onnitel-
laan. 
 
262. (3) "Yliopistojen tulevaisuudesta huolta kantavana haluan samalla vaalien toista 
kierrosta silmällä pitäen esittää finalisteille kysymyksen heidän suhtautumisestaan kor-
keimman opetuksen ja tutkimuksen rooliin Suomen tulevaisuuden rakentamistyössä." 
(0) 2 
 
Perusteet: Kirjoittaja tuo neutraalisti esille huolensa yliopistojen tulevaisuudesta ja ha-
luaa kohdistaa ehdokkaiden huomion maamme tulevaisuuteen koulutuskysymyksissä. 
------------------- 
263. (4) "Vaalikampanjassahan yliopistokysymykset eivät tähän mennessä ole olleet 
kovin näkyvästi esille." (0) 3 
264. (5) "Ainoastaan ensimmäisessä ehdokkaiden julkisessa paneelissa, joka järjestet-
tiin Helsingin yliopistolla, kosketeltiin näitä kysymyksiä." (0) 4 
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Perusteet: Neutraaleja toteamuksia vaalien keskustelujen kulusta. 
------------------- 
265. (6) "Koulutusta ja tutkimusta koskevat kysymykset eivät suoranaisesti kuulu tasa-
vallan presidentin toimivaltaan." (0) 5 
266. (7) "Presidentti voi kuitenkin monella tavoin vaikuttaa yliopistojen menestymi-
seen." (0) 6 
 
Perusteet: Neutraaleja toteamuksia asioiden laidoista. 
 
267. (8) "Nykyinen presidentti Tarja Halonen on aktiivisesti ottanut osaa Helsingin yli-
opistojen ja monien muiden yliopistojen toimintaan ja siten vahvistanut mielenkiintoa, 
jota työ yliopistoissa herättää." (E) 1 
------------------- 
268. (9) "Kun presidentti kansainvälisessä toiminnassaan edistää vientiä ja kansainvä-
listä verkottumista, hän voi myös edistää yliopistojen koulutusvientiä ja kansainvälistä 
yhteyksien muunlaista solmimista." (0) 7 
 
Perusteet: Neutraaleja toteamuksia asioiden laidoista. 
------------------- 
269. (10) "Nykyisen hallituksen ohjelmassa korostetaan vahvasti koulutusta ja tutki-
musta yhteiskuntamme myönteisen tulevaisuuden luojina." (E) 2 
270. (11) "Onko myös tuleva tasavallan presidentti valmis arvovallallaan tukemaan 
visiota, jonka mukaan Suomea kehitetään korkean osaamisen maana?" (0) 8 
271. (12) "Entä tukeeko tuleva presidentti myös sitä, että maamme korkean osaamisen 
perustaan eli vahvoihin yliopistoihin käytetään resursseja?" (0) 9  
 
Perusteet: Kirjoittaja esittää ehdokkaille kysymyksiä koulutukseen liittyen neutraalisti. 
------------------- 
272. (13) "Suomen osaamista korostava tulevaisuuden visio kiinnostanee kaikkia suo-
malaisia." (E) 3 
273. (14) "Asia kiinnostaa erityisesti yliopistolaisia, ja heitä on paljon." (E) 4 
274. (15) "Pelkästään Helsingin yliopiston 35 000 opiskelijaa ja lähes 10 000 työnteki-
jää vastaavat kymmenesosaa koko pääkaupungin väestä." (E) 5 
275. (16) "Me kuulemme mielellämme, mitä valtionpäämieskandidaatit ajattelevat kor-
keimman opetuksen ja tutkimuksen asemasta tulevaisuuden Suomessa." (E) 6 
 
H+1 = 1, N+1 = 1, 0 = 9, E = 6 
 
Analyysi: Alkuun kirjoittaja onnittelee toiselle kierrokselle päässeitä ehdokkaita, mutta 
tuo pian esille kysymyksen, jossa hän kyselee ehdokkaiden halusta tukea yliopistoja, 
kuten aiempi presidentti Halonen teki. Vaikka koulutuskysymykset eivät varsinaisesti 
kuulu presidentin toimivaltaan, voi hän edistää koulutusvientiä ulkopolitiikan kautta.  
 

2.2 DOKUMENTTI 9 
MIELIPIDE: ”Presidentti haittaa valtionhallinnon toimintaa.”  
”Ministereille presidentin jokaperjantaiset istunnot ovat suurta ajanhaaskausta, jos heil-
lä ei ole omia asioita esiteltävänään eduskunnalle.” 
 
Pöyhönen, Aulis 2012. Presidentti haittaa valtionhallinnon toimintaa. Helsingin  
Sanomat [verkkolehti]. N:o 23, C4. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/ 
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2012/01/24/> (luettu 24.1.2012). 
 
276. (1) (Otsikko) ”Presidentti haittaa valtionhallinnon toimintaa." (H-1, N-1) 1, 1 
 
Perusteet: Kirjoittaja toteaa presidentin olevan haitaksi valtionhallinnon toiminnalle. 
Miinus molemmille ehdokkaille. 
 
277. (2) (Ingressi) "Ministereille presidentin jokaperjantaiset istunnot ovat suurta ajan-
haaskausta, jos heillä ei ole omia asioita esiteltävänään eduskunnalle” (H-1, N-1) 2, 2 
 
Perusteet: Lause 79 tuo ilmi, että presidentin jokaperjantaiset istunnot ovat ministereille 
suurta ajanhaaskausta, jos heillä ei ole omia asioita esiteltävänään eduskunnalle. Lau-
se alentaa presidentin arvovaltaa – vaikkakin teoreettista – mutta on silti haitallinen 
ehdokkaille. 
 
278. (3) "Presidentti Mauno Koivisto muistutti Ylen suureen vaalikeskusteluun 19.1. 
lähettämässään kirjeessä presidenttiehdokkaita – ja toki meitä äänestäjiäkin siitä, että 
Suomen presidentillä ei ole enää riittävästi valtaa." (H-1 N-1) 3, 3 
 
Perusteet: Presidentin kannanotto turhensi tulevan presidentin vaikutusvaltaa ja saattoi 
vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen heikentävästi. 
 
279. (4) "Tästä ehdokkaat häkeltyivät niin, etteivät he kyenneet siihen heti järkevästi 
reagoimaan." (H-2 N-2) 1, 1 
 
Perusteet: "...ehdokkaat häkeltyivät niin (-1), etteivät he kyenneet siihen heti järkevästi 
reagoimaan (-1). Lause sisältää kaksi kielteistä lausumaa ehdokkaista.  
 
280. (5) "Toki ymmärrämme, että he eivät voineet kesken kampanjaa heittää hanskoja 
tiskiin." (0) 1 
 
Perusteet: Neutraali toteamus ehdokkaiden toiminnasta väittelyjen aikana. 
------------------- 
281. (6) "Montesquieu´n luoman vallan kolmijaon mukaan valtiohallinto jakautuu pää-
tösvaltaan, (eduskunta), hallintoon (hallitus) ja riippumattomaan tuomiovaltaan." (E) 1 
282. (7) "Tähän jakoon ei oikein istu tasavallan presidentin itsenäinen toimivalta." (0) 2 
 
Perusteet: Presidentin itsenäistä toimivallan arvostelu jatkuu, tosin melko neutraaliin 
sävyyn. 
 
283. (8) "Näin on kaikissa Pohjoismaissa, joissa kuningas tai kuningatar on vain edus-
tuksellinen hahmo." (E) 2 
284. (9) "Niissä maata johtaa pääministeri." (E) 3 
285. (10) "Yhdysvalloissakin presidentti on vain pääministeri." (E) 4 
286. (11) "Ranskassa tosin on vanhaa perua presidentti ja pääministeri, mutta päämi-
nisterin valta on minimaalinen." (E) 5 
------------------- 
287. (12) "Kun Suomen presidentillä ei ole enää juurikaan muodollista, puhumattakaan 
tosiasiallista, valtaa, hänestä on vain haittaa hallinnolle. (H-1 N-1) 4, 4 
288. (13) "Suoraan sanoen hän vain pyörii hallituksen jaloissa." (H-1 N-1) 5, 5 
 
Perusteet: Lauseessa todetaan, ettei presidentillä ole enää juurikaan muodollista, pu-
humattakaan tosiasiallista valtaa, hänestä on vain haittaa hallinnolle. Lause sisältää 
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periaattessa kaksi kielteistä lausumaa, mutta koska niissä ei suoraan viitata ehdokkai-
siin, tulee vain yksi miinus. Lause sisältää jälleen yhden kielteisen lausuman: Presi-
dentti vain pyörii hallituksen jaloissa.  
 

289. (14) "Otan esimerkin ulkopolitiikan johtamisesta: Perustuslain mukaan Suomen 
ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston (hallituk-
sen) kanssa." (0) 3 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa presidentin toimintatapojen esilletuomista neutraaliin sä-
vyyn. 
 
290. (15) "Huomattakoon, että ulkopolitiikka on suppeampi käsite kuin kansainväliset 
asiat." (E) 6 
------------------- 
291. (16) "Presidentillä ei ole omaa asioiden valmistelukoneistoa eli presidentin kansli-
aa, kuten Venäjän presidentillä." (0) 4 
292. (17) "Hän ei voi enää edes "valvoa hallintoa eikä myöskään voi vaatia hallitukselta 
tietoja eikä toimeenpanna tarkastuksia." (0) 5 
293. (18) "Kun hän ei voi niitä urkkiakaan, hän on täysin pääministerin tietojen varas-
sa." (0) 6 
294. (19) "Ulkoministeriäkään hän ei voi suoraan lähestyä." (0) 7 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa presidentin toimintamahdollisuuksien esilletuontia, tosin 
melko neutraalisti. 
------------------- 
295. (20) "On täysin mahdotonta, että presidentti olisi pääministerin kanssa eri mieltä." 
(0) 8 
296. (21) "Jos hän sattuisi olemaan eri mieltä, hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittises-
sa ministerivaliokunnassa utvassa erimielisyyttä jauhettaisiin niin kauan, että president-
ti voisi kunniakkaasti pelastaa kasvonsa." (0) 9 
297. (22) "Suurta teatteriahan tämä kaikki on." (0) 10 
 
Perusteet: Kirjoittaja kritisoi melko voimakkaasti presidentin toimivaltaa, mutta asioiden 
esilletuontia täytyy pitää silti neutraalina, koska se ei suoraan koske kumpaakaan eh-
dokasta. 
------------------- 
298. (23) "Ministereille presidentin jokaperjantaiset istunnot ovat suurta ajanhaaskaus-
ta, jos heillä ei ole omia asioita esiteltävänään eduskunnalle." (H-1 N-1) 6, 6 
 
Perusteet: Lause  tuo ilmi, että presidentin jokaperjantaiset istunnot ovat ministereille 
suurta ajanhaaskausta, jos heillä ei ole omia asioita esiteltävänään eduskunnalle. Lau-
se alentaa presidentin arvovaltaa – vaikkakin teoreettista – mutta on silti haitallinen 
ehdokkaille. 
 
299. (24) "Ministeröiden kansliapäällikötkin tai heidän sijaisensa ovat mukana turhan 
pantteina." (E) 7 
300. (25) "Kansliapäälliköt lähettävät mielellään sijaisensa presidentin istuntosalin 
"eteiseen", koska silloin kansliapäälliköiden ei tarvitse sitoa perjantaiaamujaan." (0) 11 
 
Perusteet: Kirjoittaja esilletuo vallallaolevia käytäntöjä neutraaliin tapaan. 
------------------- 
301. (26) "Oman ongelmansa muodostaa presidentin ja pääministerin suhde." (0) 12 
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302. (27) "Voidaan sanoa, että silloin heidän suhteensa ovat hyvät, kun molemmat ovat 
samasta puolueesta." (0) 13 
 
Perusteet: Kirjoittaja tuo esille presidentin ja pääministerin suhteiden mahdollisia on-
gelmia neutraalisti. 
------------------- 
303. (28) "Muistamme, että heti uuden perustuslain alkajaisiksi presidentti Martti Ahti-
saaren ja pääministeri Paavo Lipposen välit olivat hyvät, koska molemmat välttivät kon-
flikteja loppuun saakka." (E) 8 
304. (29) "Kahden lautasen ongelmaakaan ei näkynyt." (E) 9 
305. (30) "Konflikteistahan tulee heti perustuslaillinen kriisi, mistä meillä on hieman 
esimakuakin." (E) 10 
 
Tekstinostot ja toistot: 
306. (31) "Ministereille presidentin jokaperjantaiset istunnot ovat suurta ajanhaaskaus-
ta, jos heillä ei ole omia asioita esiteltävänään eduskunnalle." (H-1, N-1) 7, 7 
307. (32) "On täysin mahdotonta, että presidentti olisi pääministerin kanssa eri mieltä." 
(0) 14 
 
H-2 = 1, H-1 = 7, N-2 = 1, N-1 = 7, 0 = 14, E = 10 
 
Analyysi: Kirjoittaja ilmeisesti pitää presidentin virkaa turhakkeena, koska hänellä ei ole 
enää muodollista eikä tosiallista valtaa. Parhaiten kirjoittaja näkee pääministerin ja pre-
sidentin välien toimivan, jos he ovat samasta puolueesta, kuten Ahtisaari ja Lipponen 
olivat. Molempien ehdokkaiden kannalta kielteinen kirjoitus. 
 

2.3 DOKUMENTTI 10 
 MIELIPIDE: ”Vaalitulos kertoo muutoksesta” 
 

Kasvio, Antti 2012. Vaalitulos kertoo muutoksesta. Helsingin Sanomat [verkkolehti].  
N:o 23, C4. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/24/> (luettu 
24.1.2012). 
 
308. (1) (Otsikko) "Vaalitulos kertoo muutoksesta." (0) 1 
309. (2) "Pekka Haaviston selviytymisestä toiselle kierrokselle auttoi oleellisesti hänen 
nousemisensa henkilöksi, jota äänestämällä oli mahdollista estää Paavo Väyrysen tai 
Timo Soinin pääsy tuohon asemaan." (H+1) 1 
 
Perusteet: Haaviston esilletuominen myönteisessä sävyssä siinä mielessä, että häntä 
äänestämällä edesauttoi äänestäjän "pahimpien vaihtoehtojen" etenemistä vaaleissa. 
 
310. (3) Tästä huolimatta muodostunut asetelma tuo selvästi esiin tulevaisuuden Suo-
men rakentamisen perusvaihtoehdot." (0) 2 
 
Perusteet: Lause liittyy ehdokkaisiin, mutta on sisällöltään neutraali toteamus tulevai-
suuden Suomesta. 
------------------- 
311. (4) "Sauli Niinistö edustaa nykyjan kehittyneiden teollisuusmaiden talous- ja yh-
teiskuntapoliittista valtavirta-ajattelua." (N+1) 1 
 
Perusteet: Ehdokkaan esilletuonti kehittyneiden teollisuusmaiden edustajana. 
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312. (5) "Sen ensisijaisena prioriteettina on taloudellisen kasvun edistäminen ja kysyn-
nän ylläpitäminen korkealla tasolla niin, että työllisyys paranee ja hyvinvointiyhteiskun-
nan rahoituspohja saadaan turvattua." (N+1) 2 
 
Perusteet: Taloudellisen kasvun edistämisen, kysynnän ylläpitämisen ja työllisyyden 
paranemisen ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaaminen nähdään ehdokas 
Niinistön edustamina arvoina. Periaatteessa tämä olisi +2 arvoinen toteamus, mutta 
koska tämä esiintyy yhteysyksikkölauseessa, se arvotetaan ainoastaan +1-arvolla. 
 
313. (6) "Myös kestävän kehityksen tavoitteita pidetään tärkeinä, kunhan niiden toteut-
taminen ei vaaranna totuttujen elintaso-odotusten jatkumista." (0) 3 
 
Perusteet: Ehdokas jatkaa Niinistön edustamien arvojen esilletuontia neutraalisti. 
------------------- 
314. (7) "Haavisto taas edustaa sukupolvea, joka näkee jo vallitsevan kasvumallin kes-
tämättömyyden (+1) ja joka on siksi valmis etsimään tulevaisuuden kannalta järkeväm-
piä vaihtoehtoja niin omassa elämässä kuin yhteiskunnassakin kokonaisuudessaan 
(+1)." (H+2) 1 
 
Perusteet: Haaviston tulevaisuudennäkymiin pohjautuvia arvoja tuodaan esille myön-
teisessä valossa. Kaksi myönteistä lausumaa. 
 
315. (8) "Kyse on tulevan kasvun resurssi- ja ympäristörajoitteiden kasvun realistisesta 
huomioon ottamisesta samaan tapaan kuin monet kansainväliset yritykset jo tekevät 
liiketoimintastrategoita laatiessaan." (0) 4 
 
Perusteet: Kirjoittaja tuo esille Haaviston arvoja neutraalisti. 
------------------- 
316. (9) "Nyt edessä oleva vaalitulos on helppo ennustaa, vaikkei siitä läpihuutojuttua 
tulisikaan." (0) 5 
317. (10) "Mutta jo asetelma kertoo yhteiskunnassa alkaneesta isosta poliittisesta mur-
roksesta, joka tekee vastedes tämänkaltaiset valintatilanteet sekä yleisimmiksi että 
tuloksiltaan vaikeammin ennustettaviksi." (0) 6 
 
Perusteet: Lauseet ovat neutraaleja toteamuksia ja arvioita. 
 
H+2 = 1,  H+1 = 1, N+1 = 2, 0 = 6 
 
Analyysi: Kirjoittaja toteaa vaalituloksen kertovan muutoksesta, jossa Haaviston nou-
sun toiselle kierrokselle saattoi estää Väyrysen tai Soinin pääsyn kakkoskierrokselle. 
Kirjoittaja toteaa Niinistön edustavan kehittyneiden teollisuusmaiden talous- ja yhteis-
kuntapoliittista valtavirta-ajattelua. Haaviston taas kerrotaan edustavan uudenlaista 
ajattelutapaa, jossa perinteinen jatkuvaan kasvuun pohjautuva malli nähdään kestä-
mättömänä. Haavisto haluaa etsiä uusia "kestävälle kehitykselle" pohjautuvia vaihtoeh-
toja.  
 

2.4 DOKUMENTTI 11 
MIELIPIDE: ”Median oltava puolueeton”  
 
Salo, Tuomas 2012. Median oltava puolueeton. Helsingin Sanomat [verkkolehti].  
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N:o 24, C4. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/25/>  
(luettu 25.1.2012). 
 
318. (1) (Otsikko) ”Median oltava puolueeton” (0) 1 
319. (2) "Käynnissä olevassa presidentinvaalissa silmiinpistävintä ei mielestäni ole ollut 
mikään asiakysymys tai henkilökohtaiset ominaisuudet." (0) 2 
320. (3) "Sen sijaan olen suorastaan häkeltyneenä seurannut ilmiötä, joka on murenta-
nut uskoani suomalaiseen mediaan." (0) 3 
321. (4) "Se on valtamedioiden puolueellisuus ja selkeä asettuminen yhden ehdokkaan 
taakse." (0) 4 
 
Perusteet: Kirjoittaja tuo perustellusti, mutta neutraalisti esille median ilmiselvää puolu-
eellisuutta. 
------------------- 
322. (5) "On ymmärrettävää, että toimittajilla voi olla suuria toiveita oman suosikkieh-
dokkaansa tai oman aatteensa edustajan valituksi tulemisesta, mutta tasapuolista tie-
donvälitystä tämä ei saisi vaarantaa." (0) 5 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa median kritisoimista neutraalisti. 
------------------- 
323. (6) "Median vallan mukana pitäisi seurata vastuu olla puolueeton." (0) 6 
324. (7) "Median harrastama lobbaus on vallan väärinkäyttöä ja saattaa jopa kääntyä 
itseään vastaan." (0) 7 
 
0 = 7 
 
Perusteet: Kirjoittaja peräänkuuluttaa median vallan mukanaantuomaa vastuuta ja pi-
tää median harrastamaa lobbausta vallan väärinkäyttönä, joka saattaa jopa kääntyä 
itseään vastaan. Neutraali kannanotto. Mielipiteessä ei asetuttu selkeästi kummankaan 
ehdokkaan kannalle, vaikkakin voidaan arvella, että kirjoituksessa kritisoitiin median 
asettumista Haaviston puolelle. 
 

2.5 DOKUMENTTI 12 
MIELIPIDE: ”Presidentti on maabrändi.” 
 
325. (1) "Presidentti on maabrändi" (0) 1 
 
Perusteet: Presidentin todetaan neutraalisti olevan maabrändi, joka edustaa maatam-
me. 
 
326. (2) "Jorma Ollilan johtama maabrändivaltuuskunta julkaisi esityksensä viime vuo-
den lopulla." (E) 1 
327. (3) "Tärkeimmiksi vahvuuksiksemme valtuuskunta nimesi arkiluovuuden, luonnon 
ja osaamisen." (E) 2 
328. (4) "Mediassa näkyi arvioita, että valtuuskunnan ajattelutyö jäi keskeneräiseksi." 
(E) 3 
------------------- 
329. (5) "Maiden brändeihin vaikuttavat muun muassa mielikuvat niiden kulttuuriperin-
nöstä, elämänlaadusta ja hallitsijahuoneesta, Pohjoismaissa kuninkaallisista ja presi-
dentistä." (E) 4 
330. (6) "Presidentti on maan kasvot", sanoi koulutyttö televisiohaastattelussa. (0) 2 



 Liite 1 

 29 (156) 

 

331. (7) "Suomella on nyt valittavana nämä kasvot maabrändiinsä kahdesta ehdok-
kaasta." (0) 3 
332. (8) "Poliittista valtaahan presidentillä ei paljon ole." (0) 4 
333. (9) "Hän on ennen kaikkea maamme keskeinen brändi eli julkisuuskuva. (0) 5 
334. (10) "Antakaamme äänemme siltä pohjalta." (0) 6 
 
Perusteet: Kirjoittaja tuo esille seikkoja, jotka vaikuttavat maamme näkyvyyteen ja ima-
goon kansainvälisesti. Neutraali kannanotto. 
 
0 = 6, E = 4  
 
Analyysi: Mielipiteessä ei otettu selkeästi kantaa kummankaan ehdokkaan puolesta. 
 

2.6 DOKUMENTTI 13 
MIELIPIDE: ”Suomessa kaikki eivät ole vielä valmiita tasa-arvoon” 
 
Ahlström, Kristina 2012. Suomessa kaikki eivät ole vielä valmiina tasa-arvoon. Helsin-
gin Sanomat [verkkolehti]. N:o 27, C9. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/ 
nakoislehti/2012/01/28/> (luettu 28.1.2012). 
 
335. (1) (Otsikko)"Suomessa kaikki eivät ole vielä valmiita tasa-arvoon". (0) 1 
336. (2) "Presidentinvaaleissa esiintyvä keskustelu seksuaalivähemmistöjen oikeuksis-
ta tuo mieleeni yli puolen vuosisadan takaiset tapahtumat Yhdysvalloissa, kun värilliset 
ihmiset taistelivat omista oikeuksistaan." (0) 2 
 
Perusteet: Kirjoittaja kritisoi sitä, etteivät kaikki ole maassamme valmiita tasa-arvoon ja 
rinnastaa värillisten historian saatossa käymät taistelut oikeuksistaan seksuaalivä-
hemmistöjen oikeustaisteluihin. Neutraali kannanotto, jossa kritisoitiin lähinnä äänestä-
jiä.   
------------------- 
337. (3) "Samaa muutoksen toivomista on ilmassa." (0) 3 
338. (4) "Uskon, että lapsemme tulevat ihmettelemään aikuisena keskustelumme ta-
soa." (0) 4 
339. (5) "Aihe "onko kaksi isäntää vai emäntä ja isäntä" tullee tuntumaan yhtä typerältä 
kuin se, voivatko eri väriset ihmiset istua samassa bussissa." (0) 5 
 
Perusteet: Kritiikki samasta aihepiiristä jatkuu, jossa ei arvostella ehdokkaita. Siksi 
neutraali arvo. 
------------------- 
340. (6) "Koko kansakuntamme ei taida vielä olla valmis tasa-arvoon, mutta se on vain 
ajan kysymys." (0) 6 
 
Perusteet: Neutraaliksi arvioitava lause. 
 
0 = 6 
 
Analyysi: Seksuaalivähemmistöjä esilletuodessa viitataan epäsuorasti Haavistoon, 
mutta ilmaisut ovat lähempänä neutraalia kuin positiivista, eikä ainoassakaan lausees-
sa puhuta suoraan Haavistosta, toivotaan vain seksuaalivähemmistöjen asian etene-
mistä, mikä toisaalta toteutuisi paremmin Haaviston valinnan kautta. 
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2.7 DOKUMENTTI 14 
MIELIPIDE: ”Haavisto vai Niinistö?” 
 
Kallionpää, Katri 2012. Haavisto vai Niinistö? Helsingin Sanomat [verkkolehti].  
N:o 27, C12. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/28/>  
(luettu 28.1.2012). 
 
341. (1)  "Haavisto vai Niinistö?" (H+1, N+1) 
342. (2) "Jos tarinankertomisella mitataan, Haavisto on parempi seuramies." (H+1) 1 
 
Perusteet: Ehdokkaat nostettu otsikkoon, josta plussa molemmille (343). Haaviston 
seuramiestaitoja ihaillaan, josta plussa (344). 
  
H+1 = 2, N+1 = 1 
 
Analyysi: Haavistoa puoltava kannanotto, jossa Haavistoa kehutaan paremmaksi seu-
ramieheksi. 
 

2.8 DOKUMENTTI 15 
MIELIPIDE: ”Taas kerätään poliittisia irtopisteitä” 
 
Kurttila, Tapani 2012. Taas kerätään poliittisia irtopisteitä. Helsingin Sanomat [verkko-
lehti]. N:o 29, C4. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/30/> 
(luettu 30.1.2012). 
 
343. (1) ”Taas kerätään poliittisia irtopisteitä”. (0) 1 
344. (2) " Poliitikoista eräät soutavat ja huopaavat julkisuudessa, ketä äänestävät tai 
ovat äänestämättä presidentinvaalin toisella kierroksella." (0) 2 
345. (3) "Osa on jo kiirehtinyt nimeämään ehdokkaansa julkisuudessa ja antanut ää-
nensä." (0) 3 
 
Perusteet: Kirjoittaja kritisoi poliitikkojen tapaa kerätä irtopisteitä, kun nämä kiirehtivät 
nimeämään oman ehdokkaansa julkisuudessa. Neutraali kannanotto, jossa ei käsitellä 
presidenttiehdokkaita kummankaan puolesta. 
------------------- 
346. (4) "Laskelmoivatko nämä henkilöt saavansa etuisuuksia poliittiseen toimintaansa 
tällä tavoin?" (0) 4 
 
Perusteet: Neutraalia pohdiskelua poliitikkojen motiiveista, jotka eivät koske ehdokkai-
ta. 
------------------- 
347. (5) "Kansalaisena kummeksun poliitikkojen tapaa vaihdella mielipiteitään tuon 
tuostakin." (0) 5 
348. (6) "Nyt toisen kierroksen alla he koettavat ohjailla läpinäkyvällä tavalla kansalais-
ten äänestyskäyttäytymistä julkistamalla omat presidenttiehdokkaansa." (0) 6 
349. (7) "Onko tämä puoluepoliittista manipulointia?" (0) 7 
 
Perusteet: Neutraalia pohdiskelua poliitikkojen motiiveista, jotka eivät koske ehdokkai-
ta. 
 
0 = 7  
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Analyysi: Kommentit oli otettava huomioon, koska niissä käsiteltiin kakkoskierroksen 
ehdokkaita ja heitä äänestävien, kakkoskierrokselta rannalle jääneiden ehdokkaiden 
äänien testamenttaamista tai panttaamista. Kirjoitus ei ottanut kantaa kummankaan 
ehdokkaan puolesta, mutta kritisoi poliitikkoja irtopisteiden keruusta. 
 

2.9 DOKUMENTTI 16 
MIELIPIDE: ”Kannan kertominen vahvistaa luottamusta” 
 
Liukkonen, Tytti 2012. Kannan kertominen vahvistaa luottamusta. Helsingin Sanomat 
[verkkolehti]. N:o 30, C6. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/ 
2012/01/31/> (luettu 31.1.2012). 
 
350. (1) (Otsikko) ”Kannan kertominen vahvistaa luottamusta” (0) 1 
351. (2) "Helsingin Sanomat kertoi (Kotimaa 28.1.), että Ylen Etelä-Karjalan radion 
päällikkö siirretään vaaliuutisoinnista, koska tämä on ilmoittanut julkisesti kantansa 
meneillään olevissa vaaleissa." (0) 2 
352. (3) "Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittajan Atte Jääskeläisen mukaan 
julkinen puoluevalinta vie kuuntelijoiden luottamuksen uutisoinnin puolueettomuuteen." 
(0) 3 
 
Perusteet: Kirjoittaja käsittelee median vaaliuutisointia, jossa ei oteta kantaa kumpaan-
kaan ehdokkaaseen. Neutraali. 
------------------- 
353. (4) "Näitä ja aikaisempia vaaleja seuratessani olen pohtinut toimittajien käyttämää 
näkymätöntä valtaa mielipiteiden muokkaajana." (0) 4 
354. (5) "Tämä vallankäyttö on paitsi vaikeasti havaittavaa myös usein tiedostamatonta 
ja perustuu myös siihen, että Suomessa ylläpidetään harhaa toimittajakunnan puolu-
eettomuudesta." (0) 5 
355. (6) "On naiivia väittää, että yksikään uutinen, olipa sitten ulko- tai sisäpoliittinen, 
olisi objektiivinen." (0) 6 
 
Perusteet: Kirjoittaja tuo esille median vallankäytön mielipiteiden muokkaajana ja pitää 
käsitystä median puolueettomuudesta naiivina. Neutraali. 
------------------- 
356. (7) "Ihmettelen suuresti Ylen päätöstä hyllyttää toimittaja, joka pelaa avoimin kor-
tein." (0) 7 
357. (8) "Kun median seuraajalla on tiedossa uutisen tekijän kanta, on hänellä enem-
män mahdollisuuksia arvioida saamansa tiedon oikeellisuutta." (0) 8 
358. (9) "Ylen toiminta vahvistaa myös illuusiota toimittajien riippumattomuudesta." (0) 
9 
 
Perusteet: Kirjoittaja ihmettelee Ylen päätöstä hyllyttää toimittaja, joka on ilmaissut kan-
tansa julkisesti. Neutraali. 
------------------- 
359. (10) "Helsingin Sanomien lukijana minua kiinnostaisi tietää politiikantoimittajien 
kanta näissä vaaleissa." (0) 10 
360. (11) "Se, jos mikä, vahvistaisi lukijan luottamusta uutisoinnin puolueettomuuteen." 
(0) 11 
 
Perusteet: Lukija jatkaa puolueettomuuden illuusion arvostelemista. Neutraali. 



 Liite 1 

 32 (156) 

 

 
0 = 11 
 
Analyysi: Median vallankäyttö liittyi käsiteltävään aiheeseen, jonka vuoksi kommentit 
otettiin mukaan arvosteluun. Kirjoitus ei ottanut kantaa kummankaan ehdokkaan puo-
lesta, mutta kritisoi mediaa väärien mielikuvien levittämisestä, mikä on tärkeä huomio. 
Asia on ollut tapetilla aiemminkin, kun toimittajat eivät halua sanoa julki omaa puolue-
kantaansa.  
 

2.10 DOKUMENTTI 17 
MIELIPIDE: ”Voidaanko vaalit mitätöidä?” 
 
Hoviniemi, Terttu 2012. Voidaanko vaalit mitätöidä? Helsingin Sanomat [verkkolehti]. 
N:o 30, C7. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/31/> (luettu 
30.1.2012). 
 
361. (1) (Otsikko) ”Voidaanko vaalit mitätöidä?” (0) 1 
362. (2) "Antti Vanhanen toi esille (HS mielipide 29.1.) oivallisen ratkaisun, jolla voi 
osallistua presidentinvaalin toiselle kierrokselle." (0) 2 
363. (3) "Hänen mukaansa kahden ehdokkaan välisen valinnan rinnalla on äänioikeu-
tetulla kolmas vaihtoehto eli jättää tyhjä äänestyslippu, jos ei kannata kumpaakaan 
ehdokasta." (0) 3 
 
Perusteet: Kirjoittaja tuo esille mahdollisuuden vaalien mitätöinnistä. Neutraali. 
------------------- 
364. (4) "Ensimmäisellä vaalikierroksella gallupien tulokseen perustunut taktikointi johti 
siihen, että rannalle jäivät parhaimmat ehdokkaat ja ehdokkaat, joiden osaaminen, ko-
kemus ja mallillaan oleva elämä eivät kelvanneet äänestäjille. (E) 1 
365. (5) "He olivat ehdokkaita, jotka edustivat presidenttiyttä oikealla ja arvokkaalla 
tavalla." (E) 2 
366. (6) "Yksityiselämän tykkäämiset hellittelyineen ja parisuhteen julkinen selvittely 
eivät kuulu presidenttikeskustelun arvovaltaan." (0) 4 
367. (7) "Hienotunteisuutta." (0) 5 
 
Perusteet: Kirjoittajan mielestä yksityiselämän asiat ja parisuhteen julkisen selvittely 
eivät kuulu presidenttikeskusteluun. Neutraali. 
------------------- 
368. (8) "Maa odottaa presidenttiä, joka pystyy tarvittaessa toimimaan jopa yksin ja 
pitämään Suomen edun ainoana johtotähtenään." (0) 6 
 
Perusteet: Kirjoittaja odottaa ehdokkaalta, että tämä pystyy tarvittaessa toimimaan jopa 
yksin ja pitämään maan edun ainoana pyrkimyksenään. Lievä kannanotto Niinistön 
puolesta, mutta tämä jää vain arvailuksi. Neutraali. 
------------------- 
369. (9) "Miten siis käy, jos kyseisten ehdokkaiden yhteinen äänimäärä ei ylettyisi yli 50 
prosentin tai kumpikaan ei saisi vaadittua äänimäärää?" (0) 7 
370. (10) "Mitätöidäänkö vaalit?" (0) 8 
371. (11) "Kannattaa siis käydä äänestämässä äänestämättä." (0) 9 
 
Perusteet: Kirjoittaja tuo esille tyhjän äänestyslapun jättämisen, jolla voitaisiin "mitätöi-
dä vaalit." Neutraali. 
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0 = 9, E = 2 
  
Analyysi: Kirjoitus ei ottanut kantaa kummankaan ehdokkaan puolesta, mutta kritisoi 
mediaa tavasta, jolla yksityiselämän asioita ruoditaan mediassa ja tuo esille tärkeän 
mahdollisuuden "mitätöidä vaalit" jättämällä äänestämättä. 
 

2.11 DOKUMENTTI 18 
MIELIPIDE: ”Häviäjästä voitaisiin tehdä varapresidentti” 
 
Anttila, Jukka 2012. Häviäjästä voitaisiin tehdä varapresidentti. Helsingin Sanomat 
[verkkolehti]. N:o 31, C6. Saatavuus: < http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/ 
2012/02/01/> (luettu 1.2.2012). 
 
372. (1) (Otsikko) "Häviäjästä voitaisiin tehdä varapresidentti" (0) 1 
373. (2) "Nykyinen presidentin valintajärjestelmä kyllä toimii, mutta on kohtuuttoman 
raskas toiseksi jääneelle ehdokkaalle." (0) 2 
374. (3) "Toinen kierros luo kovat odotukset molempien ehdokkaiden tukijoukoissa ja 
mielipiteen jakajissa." (0) 3 
375. (4) "Kun vaaleissa on vain yksi voittaja, häviäjä tuntee tappion nahoissaan vuo-
sia." (0) 4 
376. (5) "Järjestelmän pyöritys on rankkaa niin vaalikoneistolle kuin tukijoukoillekin." 
(E) 1 
 
Perusteet: Kirjoittaja tuo esille mallin, jossa häviäjästä tehtäisiin varapresidentti. Neut-
raaleja kannanottoja. 
------------------- 
377. (6) "Mikä lääkkeeksi?" (E) 2 
378. (7) "Minusta voisi harkita kakkoseksi jääneen valitsemista varapresidentiksi." (0) 5 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa perusteluja. Neutraali kannanotto. 
------------------- 
379. (8) "Varapresidentin tehtävänä olisi edistää valtioneuvoston ja presidentin kanssa 
sovittavia hankkeita, joista esimerkiksi erilaisten työryhmien – kuten Suomen brändiä 
pohtineen – työn esilläpito ja ehkä myös jonkin valtioneuvoston politiikkaohjelman veto-
tehtävät sopisivat varapresidentille." (0) 6 
 
Perusteet: Kirjoittaja tuo esille varapresidentin mahdollisia tehtäviä. Neutraaleja lausei-
ta. 
------------------- 
380. (9) "Työtä riittää tekevälle, ja siinä toiseksi jääneen osaaminen ja verkostot pääsi-
sivät esille rakentavalla tavalla." (0) 7 
381. (10) "Varapresidentin tehtävästä voisi maksaa esimerkiksi puolet presidentin vuo-
sipalkasta, ja hän saisi tehdän harkinnan mukaisia lisätöitä." (0) 8 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa perusteluja neutraalisti. 
------------------- 
382. (11) "Malli herättäisi positiivista huomiota muuallakin maailmassa." (0) 9 
 
Perusteet: Kirjoittajan näkemyksen mukaan tämä malli herättäisi positiivista huomiota 
kansainvälisesti. Neutraali lause. 
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Tekstinosto ja osittainen toisto: 
383. (12) "…tehtävästä voisi maksaa esimerkiksi puolet presidentin vuosipalkasta…" 
(0) 10 
 
0 = 10, E = 2 
 
Analyysi: Kirjoitus ei ottanut kantaa kummankaan ehdokkaan puolesta, ellei sitten tätä 
voida pitää ensimmäisen kierroksen äänien perusteella tehdyksi johtopäätökseksi, jos-
sa Haavisto jää kakkoseksi toisella kierroksella. Toisaalta ehdotus häviäjän nostami-
seksi varapresidentiksi ei ota ilmaa alleen, jos häviäjä olisi arvoiltaan presidentistä 
poikkeava. Ristiriitoja syntyisi varmasti. 
 

2.12 DOKUMENTTI 19 
MIELIPIDE: ”Pekka Haavistosta sanottua.” 
 
Hakkarainen & Hytönen & Ituarte & Jalonen & Jäske & Kataja & Kangas & Kuosma & 
Leino & Näkki & Partanen & Porspakka & Raivio & Saarnia & Sajaniemi & Valkonen, 
2012. Pekka Haavistosta sanottua. Helsingin Sanomat [verkkolehti]. N:o 31, C6.  
Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/02/01/> (luettu 1.2.2012). 
 
384. (1) (Otsikko) ”Pekka Haavistosta sanottua.” (H+1) 1 
 
Perusteet: Ehdokas on nostettu otsikkoon, kuitenkin ilman luonnehdintoja. 
 
385. (2) "Pekka Haavisto on kokenut ulkopolitiikan osaaja." (H+2) 1 
 
Perusteet: Ulkopolitiikan osaamisen ja kokeneisuuden esilletuominen. 
 
386. (3) "Hän kykenee hakemaan lukkiutuneiden asetelmien tilalle uusia näkökulmia 
konfliktien ratkaisemiseksi." (H+1) 2 
 
Perusteet: Ns. konsulttimaisen osaamisen esilletuominen. 
 
387. (4) "Rauhanneuvottelutyön yhdistäminen rauhanturvaamiseen avaa tietä rauhan-
omaisiin ratkaisuihin." (H+1) 3 
 
Perusteet: Rauhantyön osaamisen esilletuominen. 
 
388. (5) "Haaviston Suomella on annettavaa myös YK:lle." (H+1) 4 
 
Perusteet: Kansainvälisyyden osaamisen esilletuonti. 
------------------- 
389. (6) "Haaviston kokemus rauhanvälittäjänä kansainvälisissä tehtävissä on valttia 
Suomessakin." (H+1) 5 
 
Perusteet: Rauhanvälittämisen kansainvälisen osaamisen esilletuonti. 
 
390. (7) "Provosoitumaton sovinnontuoja on jo pelkällä ehdokkuudellaan saanut ääri-
ryhmien kiivailijat siirtymään maltillisempaan keskustelukulttuuriin." (H+1) 6 
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Perusteet: Sovinnonomaisuuden esilletuonti. 
 
391. (8) "Presidenttinä hän olisi suvaitsevainen ja oikeudenmukainen Suomen käynti-
kortti." (H+2) 2 
 
Perusteet: Lause sisältää kaksi myönteistä luonnehdintaa: suvaitsevainen (+1) ja oi-
keudenmukainen Suomen käyntikortti (+1). 
------------------- 
392. (9) "Ratkaisevin peruste on presidentin reagointikyky yllättävään kriisiin, jonka 
vaikutukset koskevat koko maailmaa." (H+1) 7 
 
Perusteet: Ehdokkaan reagointikyky, jolla on maailmanlaajuiset vaikutukset. 
 
393. (10) "Tarvitaan kykyä analysoida tilanne ja tehdä johtopäätökset, esittää toimenpi-
teet hallitukselle ja arvioida niiden seurauksia." (H+1) 8 
 
Perusteet: Ehdokkaan analysointikykyä, jota seuranneiden johtopäätöksienteko- ja 
arviointikykyä tuodaan esille. 
 
394. (11) "Tämän kriteerin valossa Haavisto on parempi valinta presidentiksi." (H+1) 9 
 
Perusteet: Haaviston paremmuutta perustellaan. Samalla virkkeet 384 ja 385 toimivat 
yhteysyksikköinä toisilleen.  
 
395. (12) "Hän on innovatiivisempi (+1) ja kekseliäämpi (+1), vähemmän urautunut 
(+1), ajattelussaan enemmän globaalisti kuin vain Eurooppa-keskeisesti suuntautunut 
(+1)." (H+2) 3 
 
Perusteet: Enemmän kuin kaksi positiivista adjektiivia: innovatiivisempi ja kekseliäämpi, 
vähemmän urautunut, ajattelussaan enemmän globaalisti kuin vain Eurooppa-
keskeisesti suuntautunut. 
------------------- 
396. (13) "Presidenttinä Haavisto olisi uudentyyppisen, luovan ulkopolitiikan osaaja." 
(H+1) 10 
 
Perusteet: Luovan ulkopolitiikan osaamisen esilletuominen, toisaalta pelkkä "uuden-
tyyppisyys" ei sinänsä tuo mitään lisäarvoa, joten +1. 
 
397. (14) "Lisäksi hän olisi huikea kiinnostuksen kohde kaikkialla (+1) sekä lopullinen 
todiste siitä, että Suomi on maailman modernein maa." (H+2) 4 
 
Perusteet: Kaksi positiivista adjektiivia taikka luonnehdintaa: "...huikea kiinnostuksen 
kohde kaikkialla sekä lopullinen todiste siitä, että Suomi on maailman modernein maa." 
 
398. (15) "Suomi-brändi ponnahtaisi kerralla kaikkien tietoisuuteen (+1), ja joutuisimme 
jakamaan jonotuslappuja tänne pyrkiville toimittajille (+1)." (H+2) 5 
 
Perusteet: Kaksi positiivista lausumaa: "Suomi-brändi ponnahtaisi kerralla kaikkien 
tietoisuuteen" ja "joutuisimme jakamaan jonotuslappuja tänne pyrkiville toimittajille". 
------------------- 
399. (16) "Haavisto on loistava neuvottelija (+1) ja keskustelija (+1)." (H+2) 6 
 
Perusteet: Kaksi myönteistä luonnehdintaa: loistava neuvottelija ja keskustelija. 
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400. (17) "Nämä presidentille hyvin tärkeät ominaisuudet tekevät hänestä ehdottomasti 
paremman ehdokkaan." (H+1) 11 
 
Perusteet: Viittaus aiempiin peruste paremmasta ehdokkuudesta. Lauseet 389-391 
toimivat yhteysyksikköine toisilleen. 
 
401. (18) "Myös hänen arvonsa ovat lähempänä tavallisen pienituloisen ihmisen elä-
mää." (H+1) 12 
 
Perusteet: Haaviston esilletuonti pienituloista edustavana ehdokkaana. 
 
402. (19) "Lisäksi hänen käytöksensä on asiallista (+1) ja hän on todella edustavan 
näköinen (+1)." (H+2) 7 
 
Perusteet: Kaksi positiivista adjektiivia taikka luonnehdintaa: "...hänen käytöksensä on 
asiallista" ja "hän on todella edustavan näköinen". 
------------------- 
403. (20) "Presidentinvaaleissa on kyse suvaitsevaisuudesta (+1) ja erilaisuuden hy-
väksymisestä (+1), sekä sotilaallisesta liittoutumattomuudesta (+1)." (H+2) 8 
 
Perusteet: Enemmän kuin kaksi myönteistä luonnehdintaa: "Presidentinvaaleissa on 
kyse suvaitsevaisuudesta ja erilaisuuden hyväksymisestä, sekä sotilaallisesta liittoutu-
mattomuudesta." 
 
404. (21) "Minä valitsen presidentin ilman Natoa." (H+1) 13 
 
Perusteet: Natoa tuodaan kielteisesti esille, Viitaten Niinistön Nato-myönteisyyteen. 
 
405. (22) "Valintani on siis Haavisto." (H+1) 14 
 
Perusteet: Valintaa korostetaan, viitaten edelliseen lauseeseen, joka toimii jälleen yh-
teysyksikkönä. (Lauseet 395 ja 396). 
------------------- 
406. (23) "Haavisto olisi vihdoin seuraavalle sukupolvelle esikuva (+1), jonka arvomaa-
ilma perustuu yhteistyöhön (+1), kestävän kehityksen arvostamiseen (+1) sekä ihmis-
oikeuksien tinkimättömään edistämiseen (+1)." (H+2) 9 
 
Perusteet: Enemmän kuin kaksi positiivista adjektiivia taikka luonnehdintaa: "Haavisto 
olisi seuraavalle sukupolvelle esikuva, jonka arvomaailma perustuu yhteistyöhön, kes-
tävän kehityksen arvostamiseen sekä ihmisoikeuksien tinkimättömään edistämiseen." 
------------------- 
407. (24) "Tunnen olevani osa uuden aikakauden murrosta." (H+1) 15 
 
Perusteet: "Uuden aikakauden presidentin" esittelyä. 
 
408. (25) "Presidentin valinnassa on nyt murtumassa rytinällä poliittiset raja-aidat." 
(H+1) 16 
 
Perusteet: Poliittista yhtenäisyyskulttuuria pidetään myönteisenä asiana. 
 
409. (26) "Olemme ylpeitä kansakuntana, jossa naiset saivat ensimmäisenä äänioi-
keuden." (H+1) 17 
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Perusteet: Lauseella viitataan edistyksellisyyteen, jota Haavisto edustaa. 
 
410. (27) "Samaa pitkää edistyksen ketjua on nyt ilmassa: naisten äänioikeus – presi-
dentti – rekisteröidyssä parisuhteessa elävä presidentti." (H+1) 18 
 
Perusteet: Rekisteröidyssä parisuhteessa elävä presidenttiehdokas nähdään edistyk-
sellisyyden airueena. Tämä lause toimii samalla yhteysyksikkönä lauseen 400 kanssa. 
 
411. (28) "Tämä viimeksi mainittu ei tietenkään ole ainoa syyni äänestää Haavistoa, 
vaan minua on puhutellut Pekka Haaviston aitous (+1), rehellisyys (+1), humaanisuus 
(+1), ja edistyksellisyys kaikissa asiakysymyksissä (+1)." (H+2) 10 
 
Perusteet: Enemmän kuin kaksi positiivista adjektiivia taikka luonnehdintaa: aitous, 
rehellisyys, humaanisuus ja edistyksellisyys kaikissa asiakysymyksissä. 
------------------- 
412. (29) "Jos Haavistosta tulee presidentti, katson Suomea kuin äiti lastaan, josta 
huomaa vaivihkaa kasvaneen ystävällisen esikuvan (+1), joka ei kiusaa toisia (+1), joka 
ottaa kaikki huomioon (+1) ja joka osaa taiten tehdä sen mitä pitääkin (+1)." (H+2) 11 
 
Perusteet: Enemmän kuin kaksi positiivista adjektiivia taikka luonnehdintaa: 
..."ystävällinen esikuva", "...ei kiusaa toisia", "...ottaa kaikki huomioon" ja "osaa taiten 
tehdä sen mitä pitääkin." 
 
413. (30) "Ja se katse on täynnä ylpeyttä pakahtumiseen asti." (H+1) 19 
 
414. (31) "Ei tämä ole vastajytky vaan uuden ajan alku." (H+1) 20 
 
Perusteet: Haaviston menestystä perustellaan uuden ajan alulla. 
------------------- 
415. (32) "Haaviston puheet kiusaamisen vastustamisesta ovat iskeneet tämän kolmen 
erityislapsen äidin sydämeen." (H+1) 21 
 
Perusteet: Haavisto tuodaan esille "kiusaamisen vastustajana." 
 
416. (33) "Kehitysvammaisia kohtaan osoitettu syrjintä ja "ei minun takapihalleni"-ilmiö 
ovat voitettavissa vain avoimessa, avarakatseisessa ja yhteisöllisessä Suomessa." 
(H+2) 12 
 
Perusteet: Haavistoa tuodaan esille avoimen, avarakatseisen ja yhteisöllisen Suomen 
edustajana.  
 
417. (34) "Haavisto kykenee luomaan tätä yhteisöllistä henkeä ja yhdistämään suoma-
laisia." (H+1) 22 
 
Perusteet: Haavisto tuodaan esille yhteisöllisyyden edustajana. 
------------------- 
418. (35) "Duunarina koen pehmeät arvot tärkeiksi kovina aikoina." (H+1) 23 
 
Perusteet: Haavistoa tuodaan esille pehmeiden arvojen edustajana. 
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419. (36) "Elämän ja taloussuhdanteiden heitellessä on lohduttavaa tietää, että maan 
päättäjissä on Haaviston kaltainen ihminen, joka ei tee päätöksiä pelkkien lukujen pe-
rusteella." (H+1) 24 
 
Perusteet: Haavisto tuodaan esille humaaniuiden edustajana: "Haavisto ei tee päätök-
siä pelkkien lukujen perusteella." 
 
420. (37) "Kurkunleikkaajia on jo ihan tarpeeksi." (0) 1 
 
Perusteet: Voidaan arvella, että tämä viittaa Niinistöön, mutta nimeä ei mainita ja lau-
seen muoto on passiivissa, joten tämä jää vain arvailuksi. Enemmän neutraali kuin 
negatiivinen lausuma. 
 
421. (38) "Tällä kertaa haluan parantajan Suomen tasavallan presidentiksi." (H+1) 25 
 
Perusteet: Haavisto tuodaan esille parantajana. 
------------------- 
422. (39) "Haavisto on jo nyt onnistunut näyttämään esimerkkiä siinä, kuinka vilpitön  
kädenojennus (+1) voi rakentaa siltoja mahdottomalta tuntuvien kuilujen yli (+1)." (H+2) 
13 
 
Perusteet: Kaksi myönteistä lausumaa: "Haavisto on jo nyt onnistunut näyttämään 
esimerkkiä siinä, kuinka vilpitön kädenojennus voi rakentaa siltoja mahdottomalta tun-
tuvien kuilujen yli." 
 
423. (40) "Tästä inspiroituneena tuhannet toisilleen tuntemattomat ihmiset ovat lähte-
neet rakentamaan ruohonjuuritason kampanjaa positiivisessa hengessä." (H+1) 26 
 
Perusteet: Haaviston siltojenrakentajan imagoon pohjautuen tuhansien ihmisten näh-
dään toimivan hänen kampanjansa rakentajina positiivisessa hengessä.  
 

424. (41) "Vihaisuus on tässä joukossa väistynyt." (H+1) 27 
 
Perusteet: Haavisto nähdään vihamielisyyden vasta-airueena.  
------------------- 
425. (42) "Haaviston sanoma on, että suvaitsemattomuutta ja ennakkoluuloja vastaan 
taistellaan parhaiten kohtaamalla toisinajattelijat kanssaihmisinä." (H+1) 28 
 
Perusteet: Haaviston valitsemista perustellaan sillä, että hän on suvaitsevainen ns. 
suvaitsemattomille. 
 
426. (43) "Haavisto edustaa erilaisuuden pelon hylkäävää (+1), uudenlaista isänmaalli-
suutta (+1)." (H+2) 14 
 
Perusteet: Haavisto toimii erilaisuuden pelon hylkäävänä, uudenlaisen isänmaallisuu-
den edustajana. 
 
427. (44) "Sen tavoitteena on yhteiskunta, jossa jokainen voi hengittää vapaasti (+1) ja 
jossa ihan kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus menestyä (+1)." (H+2) 15 
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Perusteet: Enemmän kuin kaksi positiivista adjektiivia taikka luonnehdintaa: "...jossa 
jokainen voi hengittää vapaasti ja jossa ihan kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus me-
nestyä." Tavoitteena em. yhteiskunta. 
 
428. (45) "Kävi miten kävi, Haavisto on vaalien moraalinen voittaja." (H+1) 29 
 
Perusteet: Haavistoa esilletuodaan moraalisena voittajana. 
------------------- 
429. (46) "Valitsen Haaviston, koska raha yhteiskunnan tärkeimpänä arvona on vää-
rin." (H+1) 30 
 
Perusteet: Haavistoa tuodaan esille rahanvallan vastustajana. 
------------------- 
430. (47) "Haluan presidentiksi oivallisen Tarja Halosen työn jatkajaksi kosmopoliitin 
(+1), joka näkee nurkkakuntalaista EU:ta laajemmin koko maailman (+1)." (H+2) 16 
 
Perusteet: Haavistoa esilletuodaan EU:ia laajemman näkökulman omaavana ehdok-
kaana. 
 
431. (48) "Haluan presidentiksi ihmisen, joka on sisäistänyt ihmisoikeudet ja joka tavoit-
telee rauhaa ja oikeudenmukaisuutta." (H+2) 17 
 
432. (49) "Sen tähden Pekka Haavisto." (H+1) 31 
 
Perusteet: Lause 422 toimii yhdysyksikkönä 423 kanssa. 
 
433. (50) "Oui, nous le pouvons. (Kyllä me voimme). We shall overcome! (Me voitam-
me!). (H+1) 32 
 
Perusteet: Haavisto nähdään voittajana. 
------------------- 
434. (51) "Haaviston Suomessa olisin ylpeä arvoistamme." (H+1) 33 
 
Perusteet: Haaviston arvoista ollaan ylpeitä. 
 
435. (52) "Milloin viimeksi poliitikko olisi herättänyt näin iloista kannatusta (+1) ja innos-
tanut tavallisia ihmisiä (+1), aiemmissa vaaleissa nukkuneita (+1), oman äänensä nä-
kyväksi ja kuuluvaksi tekemistä?" (+1) (H+2) 18 
 
Perusteet: Enemmän kuin kaksi positiivista adjektiivia taikka luonnehdintaa: Haavistoa 
luonnehditaan poliitikoksi, joka herättää iloista kannatusta, innostaa tavallisia ihmisiä, 
aiemmin vaaleissa nukkuneita ja oman äänensä näkyväksi ja kuuluvaksi tekemistä. 
 
436. (53) "Salossakin joku mies oli ajanut peltoon puolen hehtaarin kokoisen kakkosen 
traktorilla!" (H+1) 34 
 
Perusteet: Haaviston kansalaismainostamisessa oli nähty vaivaa, johon viittaa edelli-
sen lisäksi seuraava lause 428. Nämä ovat jälleen toistensa yhteysyksikköjä. 
 
437. (54) "Mahtavaa!" (H+1) 35 
 
Yleisiä perusteita: Vaikka lauseiden esilletuojina toimivat peräkkäisissä lauseissa sa-
mat henkilöt, ei asioita yhdistetty yhdysyksiköiksi lausujien mukaan, vaan aiheiden. 
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H+2 = 18, H+1 = 35, 0 = 1 
 
Analyysi: ylitsevuotavaa Haaviston kehumista. 
 

2.13 DOKUMENTTI 20 
MIELIPIDE: "Poliittisen tiedon puute näkyy fanaattisuutena" 
 
Haukilampi, Piia 2012. Poliittisen tiedon puute näkyy fanaattisuutena. Helsingin Sano-
mat [verkkolehti]. N:o 31, C6. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/ 
2012/02/01/> (luettu 1.2.2012). 
 
438. (1) (Otsikko) "Poliittisen tiedon puute näkyy fanaattisuutena." (0) 1 
439. (2) "Asiallinen keskustelu sosiaalisessa mediassa on harvassa usein tiedon puut-
teen vuoksi." (0) 2 
440. (3) "Harva keskustelija tietää, mitkä ovat presidentin tehtävät ja valtaoikeudet." (0) 
3 
441. (4) "Olisi helpompi keskustella sivistyneesti ehdokkaastaan ja hänen paremmuu-
destaan, jos tietäisi, millaiseen tehtävään häntä ollaan valitsemassa ja missä asioissa 
hänellä on valta vaikuttaa." (0) 4 
 
Perusteet: Kirjoittaja perää tiedon ja asiallisuuden perään. Neutraali kannanotto. 
------------------- 
442. (5) "Keskusteluista huomaa, ettei ole myöskään tutustuttu tarkemmin ehdokkaiden 
poliittiseen historiaan: millaisissa tehtävissä presidenttiehdokkaat ovat toimineet, millai-
sia päätöksiä he ovat tehneet ja missä olosuhteissa." (0) 5 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa perusteluja. Neutraali. 
------------------- 
443. (6) "Sen sijaan, että korostettaisiin ehdokkaan edellytyksiä ja osaamista presiden-
tin tehtävissä, keskusteluissa usein joko julistetaan hurmoshenkisesti oman ehdokkaan 
paremmuutta tai solvataan vastapuolta." (0) 6 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa perusteluja ja paheksuu hurmoshenkisyyttä ja vastapuolen 
solvaamista. Neutraali. 
------------------- 
444. (7) "Vastapuolen solvaamisella on tarkoitus lisätä oman ehdokkaan osakkeita 
vaalipörssissä, mutta voikin käydä päinvastoin." (0) 7 
445. (8) "Vastaehdokkaan kannattaja tulee entistä varmemmaksi omasta valinnas-
taan." (0) 8 
446. (9) "Jos kannattaja ei kykene keskustelemaan näkemyksistään järkevästi ja perus-
telemaan asiallisesti valintaansa, ei hänen mielipidettään viitsi noteerata." (0) 9 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa perusteluja. Neutraali. 
------------------- 
447. (10) "Valtamediassa voitaisiin käsitellä kansantajuisesti politiikan perusteita vaali-
en alla." (0) 10 
448. (11) "Aivan kuten työhaastattelussakin työnantajana tulee tietää nämä asiat." (0) 
11 
449. (12) "Meidän on vaikea äänestää, jos ei oikein ymmärrä, mistä vaaleissa on kyse." 
(0) 12 
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450. (13) "Silloin mennään pärstäkertoimella ja perstuntumalla." (0) 13 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa perusteluja. Neutraali. 
------------------- 
451. (14) "Poliittisen tiedon fanaattisuuskin vähentyisi tiedon myötä." (0) 14 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa perusteluja. Neutraali. 
 
Tekstinosto ja osittainen toisto: 
452. (15) "Vastapuolen solvaamisella on tarkoitus lisätä oman ehdokkaan osakkeita 
vaalipörssissä, mutta voikin käydä päinvastoin." (0) 15 
 
0 = 15 
 
Analyysi: Merkittävä puheenvuoro asiapitoisuuden kannalta, fanaattisuutta vastaan. Se 
käsittelee ehdokkaiden äänestämistä, jonka vuoksi kommentit otettiin mukaan arvoste-
luun. Mitä keskustelu heijastaa yhteiskunnasta? Yhteiskunta on tunteellistunut, joissa 
tunteilla on entistä enemmän sijaa, mikä toisaalta vaikuttaa sen, että tunteellisuus oh-
jaa fanaattisuuteen. 
 
Ei kannanottoa kummankaan ehdokkaan puolesta. 
 

2.14 DOKUMENTTI 21 
MIELIPIDE: ”Maaseudun asiat esille vaalitenteissä.” 
 
Raudaskoski, Erkki 2012. Maaseudun asiat esille vaalitentissä. Helsingin Sanomat 
[verkkolehti]. N:o 31, C7. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/ 
2012/02/01/> (luettu 1.2.2012). 
 
453. (1) (Otsikko) "Maaseudun asiat esille vaalitenteissä" (0) 1 
454. (2) "Presidentinvaalien keskustelujen aihealue on ollut melko suppea, vaikka tent-
tejä on ollut runsaasti." (0) 2 
455. (3) "Talouselämän peruskysymykset ovat jääneet käsittelemättä." (0) 3 
456. (4) "Ne eivät kuulu presidentin toimialaan, mutta tärkeänä taustavaikuttajana hä-
nen tulee myös hallita elinkeinosektorin tuntemus mahdollisimman laaja-alaisesti." (0) 4 
------------------- 
457. (5) "Henkilökohtaisten ominaisuuksien selvittely on jo käyty läpi niin perusteelli-
sesti, ettei siihen pitäisi käyttää enää rajoitettua haastatteluaikaa." (0) 5 
------------------- 
458. (6) "Peruselinkeinoista elintarviketalouden taantuva suunta on maaseudulla suu-
rena huolenaiheena." (0) 6 
459. (7) "Kotieläintalous on meillä tärkeintä maataloustuotantoa, mutta maitojalosteista 
tuotetaan jo 45 prosenttia ulkomailla." (0) 7 
460. (8) "Lypsykarjoja lopetetaan kolmen tilan päivävauhtia." (0) 8 
461. (9) "Yksiköiden suurentaminen ei korvaa kokonaisvähennystä." (0) 9 
462. (10) "Euroopan unionin sisällä käydään kamppailua siitä, ketkä täällä saavat tuot-
taa elintarvikkeita." (0) 10 
463. (11) "Uloslyöntikisa on täydessä käynnissä." (0) 11 
------------------- 
464. (12) "Metsäteollisuudessa UPM-Kymmene on ilmoittanut viiden sellutehtaan kol-
men kuukauden seisokista." (0) 12 
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465. (13) "Koko henkilökunta lomautetaan täksi ajaksi." (0) 13 
466. (14) "Stora Ensolta on tullut ilmoitus samanlaisista laajamittaisista lomautuksista." 
(0) 14 
------------------- 
467. (15) "Sahojen markkinoita ovat tukkimassa Japanin luonnonkatastrofi ja Pohjois-
Afrikan levottomuudet, eikä Euroopan heikentynyt kysyntä ole pystynyt paikkaamaan 
näillä alueilla tapahtuneita supistuksia." (0) 15 
------------------- 
468. (16) "Talouselämän arat kysymykset eivät päässeet päivänpolitiikassa esille." (0) 
16 
469. (17) "Vaalikeskusteluissa ne saisivat riittävästi ansaittua huomiota." (0) 17 
470. (18) "Pitäisi selvittää muun muassa, miten varmistamme elintarviketuotannon jat-
kuvuuden, miten käytämme metsäteollisuudelta vapautuvat puuvarat ja miten hyödyn-
nämme muut hallussamme olevat runsaat energianlähteet." (0) 18 
------------------- 
471. (19) "Vaalikeskustelut ovat olleet toimittajakeskeisiä." (0) 19 
472. (20) "Citytoimittajat eivät ilmeisesti tunne maaseudun peruselinkeinoja, koska nä-
mä asiat on tenteissä kokonaan sivuutettu." (0) 20 
 
Perusteet: Periaatteessa jutussa ei juuri käsitelty ehdokkaita, mutta koska kirjoittaja 
kritisoi sitä, että muun Suomen ja maaseudun asioita ei käsitelty juuri ollenkaan, on 
lauseet kirjattu neutraaliin luokkaan ja ehdokkaita koskeviksi. 
 
0 = 20 
 
Analyysi: Itä- ja Pohjois-Suomen asiat esille, miten ehdokkaat suhtautuvat niihin? Kak-
koskierroksen ehdokkaat edustavat eteläsuomalaisuutta. Ihmiset kokevat turhautunei-
suutta, koska väestöpohjaltaan suurempi etelä "voittaa" aina, vaikka raaka-aineet ja 
työvoima ovat myös pohjoisemmassa osassa Suomea. Presidentinvaalissa käsiteltävät 
asiat koskivat lähes ainoastaan etelä-Suomea. 
 
Ei kannanottoa kummankaan ehdokkaan suuntaan. 
 

2.15 DOKUMENTTI 22 
MIELIPIDE: ”Aitoa kansanvaltaa pitäisi Suomessa vahvistaa” 
”Valta on keskittynyt etelään, ja nyt ihmetellään, miksi äänestysprosentti muualla Suo-
messa on heikentynyt.” 
 
Juutinen, Jukka 2012. Aitoa kansanvaltaa pitäisi Suomessa vahvistaa. Helsingin Sa-
nomat [verkkolehti]. N:o 31, C6. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/ 
2012/02/01/> (luettu 1.2.2012). 
 
473. (1) ”Aitoa kansanvaltaa pitäisi Suomessa vahvistaa.” (0) 1 
 
Perusteet: Neutraali kannanotto kansanvallan puolesta. 
------------------- 
474. (2) "Valta on keskittynyt etelään, ja nyt ihmetellään, miksi äänestysprosentti muu-
alla Suomessa on heikentynyt.” (0) 2 
 
Perusteet: Kirjoittaja kritisoi vallan keskittymistä etelään, kuitenkin neutraalisti. 
------------------- 
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475. (3) "Mielipidesivulla  (HS 26.1.) Risto Rantanen kuvaili, kuinka Suomessa on lä-
hestytty "optimiparlamentarismia" riisumalla presidentin valtaoikeuksia ja keskittämällä 
valtaa pääministerille." (0) 3 
476. (4) "Samalla kansanvaltaa on romutettu, ja pyrkimykset aitoon demokratiaan ja 
oikeusvaltioon näyttävät unohtuneen." (0) 4 
477. (5) "Valta on keskittynyt etelään, ja nyt ihmetellään, miksi äänestysprosentti muu-
alla Suomessa on heikentynyt." (0) 5 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa vallan keskittymisen kritisointia, kuitenkin neutraalisti. 
------------------- 
478. (6) "Länsimaisen tasavaltaisen valtiojärjestyksen perustan pitäisi nojata kahteen 
peruspilariin: vallan kolmijakoon ja ehdottomaan sananvapauteen." (0) 6 
479. (7) "Kolmijako edellyttää, että toimeenpanovalta, lainsäädäntövalta ja oikeuslaitos 
ovat eriytetyt ja riippumattomat toisistaan." (0) 7 
480. (8) "Ehdoton sananvapaus taas tarkoittaa oikeutta ilmaista mielipiteensä ilman 
rangaistuksen pelkoa." (0) 8 
481. (9) "Yhdysvalloissa tämä asia on ymmärretty ja siitä on tehty perustuslain suoje-
lema perusoikeus." (0) 9 
482. (10) "Euroopassa tätä ei ole ymmärretty; siitä kertovat muun muassa Ranskan 
pyrkimys rajoittaa mielipiteitä armenialaisten kohtelusta sekä Suomen lainsäädännön 
sananvapauden vastaiset kiihotuspykälät." (0) 10 
 
Perusteet: Kirjoittaja tuo esille tärkeitä asioita sananvapaudesta ja vallan kolmijaosta. 
Hänen mukaansa sananvapaus on Suomessa käsitetty täysin väärin. Neutraali kan-
nanotto. 
------------------- 
483. (11) "Miten vallan kolmijako-oppia ja kansanvaltaa voisi sitten vahvistaa?" (0) 11 
484. (12) "Ensimmäiseksi olisi siirryttävä amerikkalaiseen malliin, jossa presidentti joh-
taa hallitusta." (0) 12 
485. (13) "Tällöin toimeenpanovalta ja lainsäädäntövalta erotettaisiin selvästi." (0) 13 
486. (14) "Toiseksi pitäisi perustaa perustuslakituomioistuin, jonka tehtävänä olisi poliit-
tisista voimasuhteista riippumatta valvoa lainsäädännön perustuslainmukaisuutta." (0) 
14 
 
Perusteet: Kirjoittaja tuo esille vallan kolmijako-opin ja kansanvallan vahvistamisen 
keinoja neutraalisti. 
------------------- 
487. (15) "Kolmanneksi lakien käsittelyssä eduskunnassa pitäisi palata siihen, että lain 
läpimenolta vaadittaisiin kahden kolmasosan enemmistö." (0) 15  
488. (16) "Neljänneksi pitäisi ottaa käyttöön sitovat kansanäänestykset." (0) 16 
489. (17) "Viidenneksi eduskuntavaaleissa olisi otettava käyttöön Yhdysvaltain senaa-
tinvaaleissa oleva järjestelmä, eli kullakin vaalipiirillä on yhtä monta paikkaa." (0) 17 
490. (18) "Tämä olisi alueellisen tasa-arvon kannalta oikeudenmukaista." (0) 18 
491. (19) "Samaa mallia pitäisi soveltaa presidentinvaaleissa." (0) 19 
 
Perusteet: Kirjoittaja jatkaa perustelujaan neutraalisti. 
------------------- 
491. (20) "Ei voi olla oikeudenmukaista, että kartalla ehdokas X:n takana on 95 pro-
senttia Suomen valtakunnasta, mutta valituksi tulee ehdokas Y viiden prosentin väes-
tökeskittymän äänillä." (0) 20 
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Perusteet: Kirjoittaja jatkaa perustelujaan neutraalisti. Luokitin kaikki 0-luokkaan, koska 
ne koskevat presidentinvaalikeskusteluja sikäli, koska kansalaiset haluaisivat niihin 
puututtavan, vaikka niitä ei vaalikeskusteluissa esiintuotukaan. 
 
0 = 20  
 
Analyysi: Tärkeä kannanotto kansanvallan, sananvapauden ja todellisen tasa-arvon 
puolesta. Euroopassa sanavapaus ei ole yhtä ehdoton arvo kuin Yhdysvalloissa. 
 
Ei selkeää kantaa kummankaan ehdokkaan puolesta. 
 

2.16 DOKUMENTTI 23 
MIELIPIDE: ”Ehdokkaiden pitäisi keskustella myös kestävästä kehityksestä.”  
”Tulevalla presidentillä on mahdollisuus käyttää Suomelle kertynyttä osaamista.” 
 
Caldecott, Julian 2012. Ehdokkaiden pitäisi keskustella myös kestävästä kehityksestä. 
Helsingin Sanomat [verkkolehti]. N:o 31, C7. Saatavuus: < http://www.hs.fi/paivanlehti/ 
nakoislehti/2012/02/01/> (luettu 1.2.2012). 
 
492. (1) (Otsikko) ”Ehdokkaiden pitäisi keskustella myös kestävästä kehityksestä” (0) 1 
 
Perusteet: Kirjoittaja perää ehdokkailta keskustelunavausta kestävästä kehityksestä. 
Neutraali kannanotto. 
------------------- 
493. (2) (Ingressi) ”Tulevalla presidentillä on mahdollisuus käyttää Suomelle kertynyttä 
osaamista” (0) 2 
 
Perusteet: Kirjoittaja esiintuo presidentin mahdollisuuden käyttää "Suomelle kertynyttä 
osaamista. Neutraali kannanotto. 
------------------- 
494. (3) "Suomi on ajanut kestävää kehitystä aina ensimmäisenä Rion konferenssista 
(1992) lähtien." (0) 3 
495. (4) "Silloin julkistettiin Agenda 21 ja YK:n ilmastonmuutos- ja biodiversiteettisopi-
mukset." (0) 4 
 
Kirjoittaja jatkaa perustelujaan neutraalisti. 
------------------- 
496. (5) "Samalla suomalaiset ovat keränneet ainutlaatuista kokemusta kestävän kehi-
tyksen yhdistämisestä tehokkaaseen käytännön kehitysapuun kaikilla tasoilla paikal-
lisyhteisöistä aina kansainvälisille foorumeille." (0) 5 
 
Kirjoittaja jatkaa perustelujaan neutraalisti. 
------------------- 
497. (6) "Ulkoministeriö on säännöllisesti teettänyt riippumattomia arvioita kehitysapu-
ohjelmien tuloksellisuudesta." (0) 6 
498. (7) "Niissä kysytään esimerkiksi: onko tuellamme vaikutusta; onko se, mitä teem-
me, tehokasta, tasa-arvoista ja kestävää?" (0) 7 
499. (8) "Auttaako se poistamaan köyhyyttä, ja jos, niin miten?" (0) 8 
500. (9) "Tällainen itsetarkastelu ja rohkeus ovat harvinaisia kehitysapuyhteistyössä, 
jossa asioita harvoin tutkitaan tai arvioidaan ja heikkouksia harvoin myönnetään." (0) 9 
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Kirjoittaja jatkaa perustelujaan neutraalisti. 
------------------- 
504. (10) "Suomalaisella kehitysavulla toinenkin erityispiirre: hyviä arvoja, kuten suku-
puolten välistä tasa-arvoa, yhteiskunnallista osallistumista, hyvää hallintoa, paikallisten 
osallistumista ja vastuuntuntoa, käytetään apuna luotaessa paikallisesti suosittuja ja 
kestäviä avun muotoja." (0) 10 
505. (11) "Suomen harjoittama kehitysapu on, jos ei täydellistä, niin ainakin erinomai-
nen esimerkki muille." (0) 11 
 
Kirjoittaja jatkaa perustelujaan neutraalisti. 
------------------- 
506. (12) "Suomi nähdään tehokkaana kehitysavun antajana ja maana, jolla on mah-
dollisuus opastaa muita maita parempien kehitysohjelmien toteuttamisessa." (0) 12 
507. (13) "Tämän vuoksi suomalaiset ryhmät ja yksilöt usein päätyvät vaikuttamaan 
kansainvälisiin prosesseihin, joiden tähtämisessä on erityisen hankalien pulmien rat-
kaiseminen." (0) 13 
 
Kirjoittaja jatkaa perustelujaan neutraalisti. 
------------------- 
508. (14) "Tästä on olemassa useita esimerkkejä, kuten suomalaisten eduskuntapuo-
lueiden yhteistyöjärjestön Demo Finlandin erinomainen työ sodan repimässä Nepalis-
sa, jota hiljan julkaistu arvio kuvaili sanoilla "yksi halvimmista kuviteltavissa olevista 
rauhanturvaoperaatioista." (0) 14 
 
Kirjoittaja jatkaa perustelujaan neutraalisti. 
------------------- 
509. (15) "Suomalaiset myös käyttävät aktiivisesti mahdollisuuksiaan vaikuttaa muilla-
kin tasoilla." (0) 15 
510. (16) "Perinteeksi on muodostunut, että erityisesti presidentin tulisi kannustaa ja 
mahdollistaa kaikkien asianomaisten tahojen osallistuminen kansainvälisten haastei-
den ratkaisemiseen." (0) 16 
 
Kirjoittaja jatkaa perustelujaan neutraalisti. 
------------------- 
511. (17) "Esimerkiksi presidentti Tarja Halonen on ollut erityisen kiinnostunut siitä, 
miten voimme saavuttaa kestävää kehitystä samalla kun kasvavat haasteet – ilmas-
tonmuutos, luonnon monimuotoisuuden häviäminen, luhistuvat ekosysteemit ja vesi-
kriisit – uhkaavat yhteistä hyvinvointiamme." (0) 17 
 
Kirjoittaja jatkaa perustelujaan neutraalisti. 
------------------- 
512. (18) "Suomi on siten ollut aktiivisesti mukana valmistelemassa uutta Rion konfe-
renssia, 20 vuotta ensimmäisen jälkeen." (0) 18 
513. (19) "Siellä etsittiin ratkaisuja moniin edessämme oleviin haasteisiin." (0) 19  
 
Kirjoittaja jatkaa perustelujaan neutraalisti. 
------------------- 
514. (20) "Mutta mitä tekemistä tällä kaikella on presidentinvaalien kanssa?" (0) 20 
 
Kirjoittaja jatkaa perustelujaan neutraalisti. 
------------------- 
515. (21) "Seuraavan presidentin puoleen käännytään hakemaan inspiraatiota ja johta-
juutta tulevissa pyrkimyksissä kohti kestävää kehitystä." (0) 21 
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Kirjoittaja jatkaa perustelujaan neutraalisti. 
------------------- 
516. (22) "Tulevalla presidentillä on mahdollisuus käyttää kertynyttä osaamista ja tarjo-
ta maailmalle "ajatusjohtajuutta." (0) 22 
517. (23) "Hänellä on siihen oikeus Suomen aiempien määrätietoisten pyrkimysten 
seurauksena; mutta myös velvollisuus tänä ennennäkemättömän maailmanlaajuisen 
hädän aikana." (0) 23 
 
Kirjoittaja jatkaa perustelujaan neutraalisti. 
------------------- 
518. (24) "Ulkomaalaisena, Britannian kansalaisena, toivon, että presidentinvaaleja 
edeltävässä keskustelussa ei sivuuteta sitä ratkaisevaa roolia, joka tulevalla presiden-
tillä on kestävän kehityksen edistämisessä." (0) 24 
 
Kirjoittaja jatkaa perustelujaan neutraalisti. 
------------------- 
519. (25) "Toivon myös, että valitulla ehdokkaalla on tarvittavaa tietämystä ja määrätie-
toisuutta auttaa johtamaan meitä kohti sitä päämäärää, johon meidän kaikkien tulisi 
pyrkiä." (0) 25 
 
Kirjoittaja jatkaa perustelujaan neutraalisti. 
 
Tekstinosto ja toisto: 
520. (26) "Suomen harjoittama kehitysapu on, jos ei täydellistä, niin ainakin erinomai-
nen esimerkki muille." (0) 26 
 
0 = 26 
 
Analyysi: Kirjoituksen voidaan tulkita olevan lievä kannanotto Haaviston puolesta, kos-
ka hän on lähempänä kirjoittajan esittämiä arvoja kuin Niinistö. Plussaa ei kuitenkaan 
tule, koska hän ei nimeä ehdokasta suoraan. Toisaalta nähtävissä on lievää positiivi-
suutta Haavistoa kohtaan, mutta näin lievä kannanotto ei lukeudu kriteereihin. Siksi 
neutraali arvio. 

3 MUUT  

3.1 DOKUMENTTI 24 
OIKAISUJA 
 
HS, 2012. Oikaisuja. Helsingin Sanomat [verkkolehti] . N:o 31, A9. Saatavissa: 
<http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/02/01/> (luettu 1.2.2012). 
 
521. (1) "Oikaisuja" (0) 1 
522. (2) "Toisin kuin sunnuntaina 29. tammikuuta sivulla D4 kerrottiin, Jenni Haukio on 
työskennellyt Satakunnan kokoomuksen toiminnanjohtajana, ei puheenjohtajana." (0) 2 
523. (3) "Sauli Niinistöllä on kaksi lastenlasta". (0) 3 
 
0 = 3 
 
Analyysi: Ei kannanottoa kummankaan ehdokkaan suuntaan. 
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4 PAKINAT 

4.1 DOKUMENTTI 25 
POLITIIKAN KULMAPÖYTÄ: ”Politiikan herkkupöytien äärellä." 
 
HS, 2012. Politiikan herkkupöytien äärellä. Helsingin Sanomat [verkkolehti]. N:o 23, A7. 
Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/23/> (luettu 23.1.2012). 
 
524. (1) "Politiikan herkkupöytien äärellä." (0) 1 
 
Perusteet: Kirjoittaja esiintuo "politiikin herkkupöytiä". Neutraali. 
------------------- 
525. (2) "Kulmapöydän kierros vaalivalvojaisissa paljasti ehdokkaiden ja taustajoukko-
jen arvomaailman." (0) 2 
 
Perusteet: Kirjoittaja esiintuo ehdokkaiden taustajoukkojen arvomaailmaa ja toimia 
neutraalisti – ainakin tässä lauseessa. 
------------------- 
526. (3) "Hotelli Presidentissä Sauli Niinistön kannattajat olivat alkuillasta lähinnä keski-
ikäistä pukukansaa (118)." (0) 3 
527. (4) "Ilmatilaa hallitsi parfyymi ja lattioita kiiltonahka sekä Pertti Palmroth -
saapikkaat." (0) 4 
528. (5) "Nutturat pitivät naisten hiukset kurissa." (0) 5 
529. (6) "Nuorten naisten tyyli oli tätimäinen." (0) 6 
 
Perusteet: Kirjoittaja esiintuo Niinistön edustajakuntaa pakinanomaiseen tyyliin, jonka 
vuoksi sitä voi pitää enemmän neutraalina kuin ilkeämielisenä. 
------------------- 
530. (7) "Konservatiivisuus näkyi juomissa; oluen ja viinin lisäksi maistui gin tonic." (0) 
7 
 
Perusteet: Kannattajakunnan konservatiivisuus tuodaan esille neutraalisti. 
------------------- 
531. (8) "Tavastialla Pekka Haaviston valvojaisissa viriteltiin rock-keikan tunnelmaa 
(119)." (0) 8 
532. (9) "Enemmistö faneista oli kolmenkympin tietämillä, mutta väkeä oli parikymppi-
sistä keski-ikäisiin, hipsteri-tyttöjä, pikkutakkinuorukaisia ja partaisia marimekkomiehiä." 
(0) 9 
 
533. (10) "Osa tunnustautui kokoomuslaisiksi." (H+1) 1 
 
Perusteet: Kun Haaviston valvojaisissa osa yleisöstä on kokoomuslaisia, voidaan sitä 
pitää plussan arvoisena tunnustuksena Haavistolle.  
------------------- 
534. (11) "PMMP-yhtyeen Paula Vesalan ja Rasmuksen Lauri Ylösen viesti "If you tole-
rate this, then your children will be next" oli piikki Soinille." (E) 1 
535. (12) "Suurin osa väestä joi olutta, mutta myös samppanjapullot poksahtelivat var-
hain." (0) 10 
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Perusteet: Neutraali perustelu jatkuu. 
------------------- 
536. (13) "Työväentalolla Paavo Lipposen kannattajien keski-ikä oli demariväeksi nuo-
ri." (E)  2 
537. (14) "Pukeutumisessa villitsi pikkutakkimeininki farkkuineen." (E) 3 
538. (15) "Väki maisteli kasvisnyyttejä, pasteijoita ja marjapiirakkaa." (E) 4 
539. (16) "Viinejä hallitsivat turvalliset chardonnay ja shiraz." (E) 5 
540. (17) "Kulmapöytä kiinnitti huomion Sandelsiin." (E) 6 
541. (18) "Suomen sodan kuulu kenraali valtasi Lipposen koulukaupungiksi sittemmin 
nousseen Kuopion ja ajoi viholliset Savosta." (E) 7 
------------------- 
542. (19) "Jytkyn henki puuttui Bottalla vielä alkuillasta Timo Soinin vaalivalvojaisissa." 
(E) 8 
543. (20) "Isossa salissa oli nelisenkymmentä kannattajaa, kolmisenkymmentä sinistä 
ilmapalloa ja muutama keltainen Soinin juliste." (E) 9 
544. (21) "Trubaduuri viritteli tunnelmaa kantrilla." (E) 10 
------------------- 
545. (22) "Tarjolla oli graavilohella päällystettyjä perusleipiä." (E) 11 
------------------- 
546. (23) "Vegaanisalaattia oli tarjolla Paavo Arhinmäen tilaisuudessa LeBonk-
yökerhossa." (E) 12 
547. (24) "Lisäksi oli patonkia, vihreitä oliiveja, fetaa ja savutofua." (E) 13 
------------------- 
548. (25) "Luolamaisessa miljöössä soi musta rytmimusa." (E) 14 
------------------- 
549. (26) "Vielä ennen ensimmäisiä tuloksia paikalla oli viitisenkymmentä vierasta." (E) 
15 
550. (27) "Suurin osa väestä oli nuoria vasemmistokannattajia, mutta illan edetessä 
paikalle valui varttuneempaa väkeä." (E) 16 
------------------- 
551. (28) "Ikuinen rockmuusikko saapui kannattamaan Paavo Väyrystä (kesk) hotelli 
Scandic Continentaliin." (E) 17 
552. (29) "Kulmapöydän piti kysyä, unohtuiko oma aate." (E) 18 
------------------- 
553. (30) "Tuen Paavoa yksityishenkilönä ja kommunistina", Peitsamo vastasi." (E) 19 
------------------- 
554. (31) "Peitsamo tunnetaan omapäisestä musiikkitaiteestaan." (E) 20 
555. (32) "Miten Väyrysen väki otti hänet vastaan?" (E) 21 
------------------- 
556. (33) "Riemurinnoin, avosylin." (E) 22 
------------------- 
557. (34) "Kristillisten puoluetoimistolla vietettiin kuin pidättyväisiä kotibileitä, mutta 
paikalla olleet kolmisenkymmentä Sari Essayahin kannattajaa vaikuttivat tyytyväisiltä." 
(E) 23 
558. (35) "Tarjolla oli levylihapiirakkaa, kahvia ja mehua ja pieniä leivonnaisia." (E) 24 
------------------- 
559. (36) "Rkp:n valvojaisissa Scandic Simonkenttä -hotellissa noin satakunta ihmistä 
maisteli salaatteja ja valkoviiniä ja tuntui pohtivan, mitä seuraavaksi." (E) 25 
560. (37) "Tärkeää tuntui olevan, ettei Eva Biaudet vain jää kisassa viimeiseksi." (E) 26 
 
H+1 = 1, 0 = 10, E = 26 
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Analyysi: Kevytmielinen pakina vaalivalvojaisista, jossa Haaviston eduksi voitaneen 
laskea lause, jossa hänen valvojaisissaan oli kokoomuslaisia. Tasapuolista naljailua 
valvojaisten väkijoukosta ja heidän tekemisistään. 
 

4.2 DOKUMENTTI 26 
PAKINA: ”Vaalit Hehtaarilla, osa 1.”  
 
Malmberg, Ilkka 2012. Vaalit Hehtaarilla, osa 1. Helsingin Sanomat [verkkolehti].  
N:o 28, D7. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/29/>  
(luettu 29.1.2012). 
 
561. (1) (Otsikko) "Vaalit Hehtaarilla, osa 1" (E) 1 
562. (2) "Harmillista, että näissä presidentinvaaleissa Posion seitsemän äänestysalu-
etta yhdistettiin." (E) 2 
563. (3) "Kunnanvaltuusto katsoi, että vaalisalaisuus alkoi olla uhattuna." (E) 3 
564. (4) "Äänioikeutettuja oli esimerkiksi Hehtaarin äänestysalueella Hämeenkylässä 
vuoden 2006 presidentinvaaleissa vain 231." (E) 4 
------------------- 
565. (5) "Tuloksista näki, että esimerkiksi vihreitten Heidi Hautala sai täältä päin vain 
yhden äänen." (E) 5 
566. "(6) Ketähän epäillään?" (E) 6 
------------------- 
567. (7) "Jos kaikki posiolaiset olisivat silloin saaneet valita presidentin, maata olisi 
valittu johtamaan Matti Vanhanen." (E) 7 
568. (8) "Hänet olisi valittu suoraan ensimmäiseltä kierrokselta – 55,4 prosentilla äänis-
tä." (E) 8 
569. (9) "Hehtaarin äänestysalueella Vanhanen olisi vienyt äänistä suvereenisti 74,1 
prosenttia." (E) 9 
------------------- 
570. (10) "Jos meidän kulman väki olisi saanut päättää, presidentti Vanhanen lähtisi 
nyt toiselle kaudelleen." (E) 10 
571. (11) "Kukahan mahtaisi olla Linnan emäntänä?" (E) 11 
------------------- 
572. (12) "Mutta viime vaaleissa piti toiselle kierrokselle valita Niinistön ja Halosen välil-
lä." (0) 1 
573. (13) "Hehtaarin äänestysalueella päädyttiin Niinistöön, 77,4 prosentilla." (0) 2 
------------------- 
574. (14) "Suuret ovat täällä Pohjolassa pieniä: kokoomus sai viime eduskuntavaaleis-
sa äänistä 6,8 prosenttia, demarit 6,2 prosenttia." (E) 12 
575. (15) "Vihreillä oli näiden lumisten metsien keskellä 0,9 prosentin kannatus." (E) 13 
------------------- 
576. (16) "Sitten viime viikonlopun presidentinvaalien ensimmäiseen kierrokseen." (E) 
14 
577. (17) "Paavo Väyrynen oli sen ylivoimainen voittaja – 60,1 prosenttia äänistä." (E) 
15 
578. (18) "Jos posiolaiset olisivat nyt saaneet valita, niin koko vaalihössötys olisi ohi ja 
Paavo presidenttinä." (E) 16 
------------------- 
579. (19) "Täälläpäin Suomea hän on nimenomaan Paavo, ei Väyrynen." (E) 17 
580. (20) "Posio oli Suomen seitsemäksi väyrysläisin kunta." (E) 18 
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581. (21) "Toiseksi tuli Niinistö (17,0 pros.), sitten Soini (8,7 pros), ja vielä Arhinmäkikin 
(4,6 pros.) ehti ennen tätä helsinkiläistä.. tätä tätä.. Haavistoa (4,4 pros.)." (0) 3 
------------------- 
582. (22) "Haavisto on Posiolta katsottuna aika eksoottinen hahmo, ecuadorilaisine 
puolisoineen." (0) 4 
------------------- 
583. (23) "Näistä asetelmista lähdemme seuraavalle kierrokselle." (0) 5 
584. (24) "Ennakkoäänestys on lähtenyt täällä jo hyvin käyntiin, mikä kertonee Niinis-
tön menestyksestä." (N+1) 1 
 
Perusteet: Niinistön menestys tuodaan esille. 
 
585. (25) "Ensimmäisellä kierroksella Posio oli Suomen vilkkain ennakkoäänestyskun-
ta." (E) 19 
------------------- 
586. (26) "Nyt olisi Posiolla kodittomia ääniä tarjolla." (0) 6 
587. (27) "Mutta kumpaakaan herraa ei ole näkynyt." (H-1 N-1) 1, 1 
588. (28) "Niitä lienee tärkeämpiäkin paikkoja." (H-1, N-1) 2, 2 
 
Perusteet: Lause, jossa todetaan, ettei "kumpaakaan herraa ole näkynyt", voidaan pi-
tää negatiivisena, samoin kuin lausetta, jossa arvellaan syynä tähän olevan se, että 
ehdokkaille muut paikat lienevät tärkeämpiä. Molemmista lauseista ehdokkaille siis 
miinus. 
 
589. (29) "Hehtaari." (E) 20 
------------------- 
590. (30) "Kirjoittaja hankki 14 vuotta sitten halvalla hehtaarin maata Posiolta." (E) 21 
 
H-1 = 2, N+1 = 1, N-1 = 2, 0 = 6, E = 21 
 
Analyysi: Kirjoittaja kertoo Pohjois-Suomen ja Posion äänestyskäyttäytymisestä, jossa 
Haavistoa karsastetaan, kun taas Niinistö on äänestäjille tutumpi. Samoin keskustalai-
set arvot ovat kunnassa vallalla. Ehdokkaat eivät kumpikaan silti nähneet tarpeelliseksi 
tulla Posiolla kampanjoimaan. Varsin neutraali kirjoitus. 
 

4.3 DOKUMENTTI 27 
PAKINA: ”Vaikuta peukulla.” 
 
Ahtiainen, Ilkka 2012. Vaikuta peukulla. Helsingin Sanomat [verkkolehti]. N:o 28, D7. 
Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/29/> (luettu 29.1.2012). 
 
591. (1) "Vaikuta peukulla"  (0) 1 
------------------- 
592. (2) "Evan johtaja Matti Apunen ehdotti toissa vuonna, että toimittajien puoluekan-
nat pitäisi selvittää gallupkyselyllä (HS 7.9.2010). (0) 2 
593. (3) "Apunen sohaisi muurahaispesään, sillä monet toimittajat ovat herkkiä omien 
vallankäyttömahdollisuuksiensa ulkopuoliselle arvioinnille." (0) 3 
------------------- 
594. (4) "Journalisti-lehden kyseli kertoi tuolloin, että kaksi kolmesta toimittajasta on 
tällaista mielipidetiedustelua vastaan." (0) 4 
------------------- 
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595. (5) "Ajat muuttuvat." (0) 5 
------------------- 
596. (6) "Nyt kun presidentinvaalien ratkaisut lähestyvät ja vaalikiihko leivää, ei kynttilä 
enää pysykään kaikilla vakan alla." (0) 6 
------------------- 
597. (7) "Yle hyllytti Etelä-Karjalan alueradion päällikön, koska tämä oli ilmoittautunut 
Sauli Niinistön tukijaksi tämän verkkosivuilla." (0) 7 
------------------- 
598. (8) "Näissä Facebook-vaaleissa kannatustaan voi kyllä osoittaa hienovaraisem-
minkin, yhdellä ainoalla klikkauksella: peukku vain pystyyn ehdokkaan sivuilla." (0) 8 
599. (9) "Moni toimittaja on tämän jo tehnytkin." (0) 9  
------------------- 
600. (10) "Ei tässä mitään gallupeja enää tarvita." (0) 10 
 
0 = 10 
  
Analyysi: Vaikka kirjoitus ei ota suoranaisesti kantaa kummankaan ehdokkaan puolu-
eesta, kirjoitus käsittelee toimittajien puolueettomuutta, joka on käsiteltävänä aihealu-
eena opinnäytetyössä. On myös huomioitava, että Niinistöä kannattanut toimittaja hyl-
lytettiin, mutta Facebookissa ehdokasta "peukuttanutta" toimittajaa ei samat säännöt 
koskeneet. 
 

4.4 DOKUMENTTI 28 
PAKINA: "Kauheeta kiältä." 
 
Kantokorpi, Mervi 2012. Kauheeta kiältä. Helsingin Sanomat [verkkolehti]. N:o 34, C3. 
Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/02/04/> (luettu 4.2.2012). 
 
601. (1) (Otsikko) "Kauheeta kiältä." (E) 1 
------------------- 
602. (2) "Kokeellisen nykyrunon Vastakaanon-antologiaa arvioidessani (HS 30.1.) ke-
haisin sen "usein flarffaavaa yhteiskunnallista runoutta." (E) 2 
603. (3) "Flarf on amerikkalainen runokeino, jonka maahantuojaksi epäillään Teemu 
Mannista." (E) 3 
------------------- 
604. (4) "Kun runo flarffaa tai on flarffattu, se käyttää yleensä hakukoneen avulla netin 
puhepalstoilta koottua alatyylistä ilmaisua." (E) 4 
605. (5) "Runoilija muokkaa materiaalia tarpeisiinsa ja huonoilee näin tietoisesti tavoit-
taakseen esimerkiksi parodisia vaikutuksia." (E) 5 
606. (6) "Flarfin kärki osoittaa mielellään yhteiskuntaan ja kulttuurisen idiotiaan." (E) 6 
------------------- 
607. (7) "Suomalaisen flarfin tunnuspiirteenä pidetään myötätuntoista samastumista, ja 
tämä näkyy hyvin Vastakaanonin runoissa." (E) 7 
608. (8) "Tässä flarffaa Tytti Heikkinen: "hyi mikä olo. ei oo oikein mun juttu tää viitenä 
iltana putkeen." (E) 8 
609. (9) "Tää aamunen bulimia, on kauheint, mitä on." (E) 9 
610. (10) "Nyt ei oo mitään tekemistä. siis mitään kivaa tekemistä. alakerta pitäis imu-
roia." (E) 10 
611. (11) "Presidenttiä pitäis äänestää mut ei oo mieluista ehdokasta." (H-1, N-1) 1 
 
H-1 = 1, N-1 = 1, E = 10 
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Analyysi: Kun kirjoittaja ei pidä kumpaakaan ehdokasta sopivana, tulee siitä ehdokkail-
le yksi miinus molemmille. 
 

4.5 DOKUMENTTI 29 
PAKINA: ”Kivaa härpäkkää tiedossa aamutuimaan” 
 
Liksom, Rosa 2012. Kivaa härpäkkää tiedossa aamutuimaan. Helsingin Sanomat 
[verkkolehti]. N:o 34, C12. Saatavissa: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/ 
2012/02/04/> (luettu 4.2.2012). 
 
612. (1) (Otsikko) "Kivaa härpäkkää tiedossa aamutuimaan" (E) 1 
------------------- 
613. (2) (Alaotsikko) "Rosa Liksomoin superviikko päättyi Nuuksioon". (E) 2 
------------------- 
614. (3) "Maanantai 30.1." (E) 3 
------------------- 
615. (4) "Pressanvaalien pohdiskelua ranskan tunnin jälkeen Hertsikassa." (0) 1 
616. (5) "Haavisto kiinnostava pressa (+1), ja uudenlainen puoliso (+1) takaavat maa-
ilmalla valtaisan näkyvyyden Suomelle (+1) (128)." (H+2) 1  
 
Perusteet: Lauseessa on kaksi myönteistä ilmaisua Haavistosta: "...kiinnostava pres-
sa", jolla "uudenlainen puoliso", jotka "...takaavat maailmalla valtaisan näkyvyyden 
Suomelle." 
 
617. (6) "Suomi-kiinnostus heräisi (+1), ja vientiinkin voisi saada uutta potkua (+1) 
(129)." (H+2) 2 
 
Perusteet: Sama kuin edellä, vaikka ne eivät suoraan luonnehdikaan Haavistoa. Haa-
viston valituksi tulemisen seuraamukset olisivat kirjoittajan mielestä positiivisia. 
 
618. (7) "Haaviston tehtävät maailman kriisialueilla kuittaavat mennen tullen putkiup-
seerien vastaavat (130)." (H+1 N-1) 1, 1 
 
Perusteet: Haaviston kriisinhallinnan osaamista tuodaan esille verraten Niinistöön. Nii-
nistöä luonnehditaan "putkiupseeriksi", josta Niinistölle miinus. 
------------------- 
619. (8) "Tiistai 31.1." (E) 4  
 ------------------- 
620. (9) "Venäjän keskusteluryhmässä Misha totesi, että Pekka Haavisto on Suomen 
Obama, uudenajan pressa (131)." (H+1) 2 
 
Perusteet: Haavistoa verrataan USA:n presidentti Barack Obamaan ja todetaan Haa-
viston olevan uudenajan presidentti. 
------------------- 
621. (10) "Kavin uimassa Tapiolassa ja lauteilla naiset epäilivät, että euro hajoaa en-
nen kuin lumet sulavat." (E) 5 
622. (11) "Yksi saunojanaisista sanoi, että kirjanpitäjänä häneltä alkaa valua lauteillakin 
kylmä hiki kuullessaan heiton paluusta markkaan." (E) 6 
------------------- 
623. (12) "Kotona valmistelin aamiaistapaamista galleria Ortonissa." (E) 7 
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624. (13) "Esittelen kutsuvieraille Postmodernin ekumeenisen ikonostaasin." (E) 8 
625. (14) "Kivaa härpäkkää tiedossa aamutuimaan!" (E) 9 
------------------- 
626. (15) "Keskiviikko 1.2." (E) 10 
------------------- 
627. (16) "Rikoksen kenraalissa teatteri Jurkassa." (E) 11 
628. (17) "Jykevää kamaa." (E) 12 
629. (18) "Heidi Räsänen, biisin ohjaaja on supernero!" (E) 13 
630. (19) "Ensamble räjäytti mun pankin tyhjäksi." (E) 14 
631. (20) "Biisin jälkeen menin psykanproffan Kirsti Lonkan ja psykiatrisen vankisairaa-
lan ylilääkärin Hannu Lauerman kanssa jubaamaan aiheesta "crime." (E) 15 
632. (21) "Keskustelu olisi epäilemättä voinut jatkua seuraavat 7 vuotta, mut nyt paapi-
lullaa!" (E) 16 
------------------- 
633. (22) "Torstai 2.2." (E) 17 
------------------- 
634. (23) "Olen ytimiä myöten jäässä taivallettuani läpi Helsingin Siperian yön kotiin 
Rikoksen ensi-illasta." (E) 18 
635. (24) "Pää meinas irrota, kun tuisku puhalsi pohjoisesta." (E) 19 
636. (25) "Rikos rullaa kuin perseen pesu talonsaippualla ja olen onnellinen!" (E) 20 
------------------- 
637. (26) "Perjantai 3.2." (E) 21 
------------------- 
638. (27) "Vaelsin Teijan kanssa aamutuimaan läpi sankan lumirintaman ryssänkär-
keen kuvaamaan." (E) 22 
639. (28) "Teija taisteli hiihtäen eteenpäin rantaviivaa pitkin mustaburkha päällä." (E) 
23 
640. (29) "Laukaisusormesta pakkanen söi tunnon ja rämmimme mutterikahvilaan 
kuumalle kaakaolle." (E) 24 
641. (30) "Huomenna telttaretkelle Nuuksioon, näyttää tulevan loistava retkisää." (E) 25 
------------------- 
642. (31) (Kuvateksti) Kirjailija ja taiteilija Rosa Liksom." (E) 26 
------------------- 
643. (32) (Viittaus näytelmään) "Rosa Liksomin kirjoittaman Rikoksen ensi-ilta oli tors-
taina teatteri Jurkassa, perjantaina päätyi hänen näyttelynsä Postmoderni ekumeeni-
nen ikonostaasi Galleria Ortonissa." (E) 27 
 
Yhteensä 32 lausumaa. 
 
H+2 = 2, H+1 = 2, N-1 = 1, 0 = 1, E = 27 
 
Analyysi: Haavistoa varsin vuolaasti kehuva kirjoitus, jossa Niinistö kuitataan "putkiup-
seeriksi", jonka saavutukset Haavisto peittoaa leikiten. Haavistoa luonnehditaan kiin-
nostavaksi ehdokkaaksi, jonka uudenlainen puoliso takaisi valtavan medianäkyvyyden 
maailmalla. Suomi-kiinnostuksen ja vienninkin uskotaan heräävän tätä myötä. Haavis-
toa luonnehditaan myös Suomen Obamaksi, uudenajan presidentiksi.  
 

4.6 DOKUMENTTI 30 
PAKINA: ”Kuka haluaisi olla vain puoliso?”  
”Ystäväni tykkäsi olla kotirouvana ja hemmotella miestään. Kauheaa. Suomessa on 
hyväksytympää elää yhteiskunnan tuella kuin puolison rahoilla.” 



 Liite 1 

 54 (156) 

 

 
Nykänen, Anna-Stina 2012. Kuka haluaisi olla vain puoliso? Helsingin Sanomat [verk-
kolehti]. N:o 35, D3. Saatavissa: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/02/05/> 
(luettu 5.2.2012). 
 
644. (1) (Otsikko) ”Kuka haluaisi olla vain puoliso?” (0) 1 
------------------- 
645. (2) (Alaotsikko) "Ystäväni tykkäsi olla kotirouvana ja hemmotella miestään." (E) 1 
646. (3) (Alaotsikko) "Kauheaa." (E) 2 
647. (4) (Alaotsikko) "Suomessa on hyväksytympää elää yhteiskunnan tuella kuin puo-
lison rahoilla.” (E) 3 
------------------- 
648. (5) "Viime sunnuntaina vesijuostessa mietin, millainen olisi täydellinen presidentin 
puoliso." (0) 2 
649. (6) "Ainakin pitäisi olla vastentahtoinen." (0) 3 
650. (7) "Jos ihminen luopuu innoissaan omasta työstään ja puolison työn takia, hä-
nessä on jotain vikaa." (0) 4 
 
Perusteet: Hieman kielteistä pohdintaa, vaikka lähempänä neutraalia. 
------------------- 
651. (8) "Miksi se on niin kamalaa?" (0) 5 
652. (9) "Miksi pari ei saisi elää vain toisen rahoilla?" (0) 6 
653. (10) "Miksi päivittelisin juuri tulotonta osapuolta?" (0) 7 
 
Perusteet: Neutraaleja kysymyksiä. 
------------------- 
654. (11) "Vettä polkiessa päädyin siihen, Suomessa on hyväksytympää elää yhteis-
kunnan varoilla kuin rakastetun rahoilla." (0) 8 
655. (12) "Puolisous on kriisissä." (0) 9 
 
Perusteet: Neutraalia pohdintaa. 
------------------- 
656. (13) "Toisaalta, on minullakin tuttuja, jotka ovat kokeilleet elämää pelkkänä puo-
lisona." (E) 4 
657. (14) "Kerran vanha ystäväni muisteli, millaista oli kotirouvana Afrikassa." (E) 5 
658. (15) "Me muut kiljuimme kauhusta." (E) 6 
659. (16) "Se oli ihanan törkeää!" (E) 7 
------------------- 
660. (17) "Kun mies oli töissä slummissa, minä vedin uima-altaalla gin tonicia." (E) 8 
------------------- 
661. (18) "Päätin soittaa tuolle ystävälle." (E) 9 
------------------- 
662. (19) "Minä olen elänyt kotirouvana hyvällä omallatunnolla ja nauttinut." (E) 10 
663. (20) "Mutta en ole montaa naista tavannut, joka osaisi nauttia siitä." (E) 11 
664. (21) "Useimmat ovat olleet tosi turhautuneita, ystäväni sanoo." (E) 12 
665. (22) "Monet sanovat, että tulivat hulluiksi neljän seinän sisällä." (E) 13 
666. (23) "Miksi he sitten jäivät?" (E) 14 
667. (24) "Minulla oli siellä oma desperate housewives -piirini, muut kotirouvat". (E) 15 
------------------- 
668. (25) "Monet naiset tuntevat hänestä jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta, töissä ja 
kotona." (E) 16 
------------------- 
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669. (26) "Hyväksyttäviä syitä kotiin jäämiselle on vain puolison ulkomaankomennus tai 
lastenhoito." (E) 17 
670. (27) "Silloinkin pitäisi osoittaa, että täyttää päivät hyödyllisellä toiminnalla." (E) 18 
671. (28) "Olla tehoäiti". (E) 19 
------------------- 
672. (29) "Silitin miehen paitoja, teen sitä vieläkin". (E) 20 
673. (30) "Tykkään silittää." (E) 21 
674. (31) "Mutta kaverit huutavat, että oot sä oikeasti joskus silittänyt sen paitoja." (E) 
22 
------------------- 
675. (32) "Silittämistä halveksitaan eniten." (E) 23 
676. (33) "Miksi?" (E) 24 
------------------- 
677. (34) "Minun selitykseni on, että Suomesta puuttuu hemmottelukulttuuri." (E) 25 
678. (35) "Ei meistä ketään lapsena hemmoteltu, eikä me hemmotella, se on meille 
vierasta." (E) 26 
------------------- 
679. (36) "Ei siis ihme, että Sauli Niinistö kuohutti kehuessaan vaimoa, joka silittää ja 
hellii." (N-1) 1 
 
Perusteet: Ketä Niinistö kuohutti? Negatiivinen johtopäätös, josta miinusta. 
------------------- 
680. (37) "Ystäväni viikkaa paidat, kun mies lähtee matkoille." (E) 27 
681. (38) "Mieskin hemmottelee: tuo tuliaisia, ihania kenkiäkin. (E) 28 
682. (39) "Siitä ei vain voi ääneen iloita." (E) 29 
------------------- 
683. (40) "Ja sitten on vielä suuri salaisuus, sanoo ystäväni ja madaltaa ääntään: En 
ole koskaan kotiasussa kotona." (E) 30 
684. (41) "En nyt korkkareissaan, mutta – nätin näköisenä." (E) 31 
------------------- 
685. (42) "Ei oo totta!" (E) 32 
------------------- 
686. (43) "Musta se on kivaa." (E) 33 
687. (44) "Mies antaa tosi hyvää palautetta." (E) 34 
------------------- 
688. (45) "Jotenkin tuo kuulostaa niin – amerikkalaiselta." (E) 35 
689. (46) "Mutta Yhdysvalloissa naisten työssäkäynti on tilastojen mukaan yhtä yleistä 
kuin meilläkin." (E) 36 
690. (47) "Samoin muualla Euroopassa, sanoo professori Riitta Jallinoja Helsingin yli-
opistosta." (E) 37 
------------------- 
691. (48) "Yhdysvalloissa kotirouvakulttuurin ihannointi oli kaikkein voimakkainta 40- ja 
50-luvulla." (E) 38 
692. (49) "Silloin kasvatuspsykologit alkoivat väittää, että äitien olisi parasta jäädä hoi-
tamaan lapsiaan." (E) 39 
693. (50) "Nyt tutkimukset ovat osoittaneet, että monet kotirouvista olivat silloinkin elä-
määnsä tyytymättömiä." (E) 40  
694. (51) "He hakeutuivat terapioihin ja valittivat elämäänsä lehtien palstoilla, Jallinoja 
kertoo." (E) 41 
------------------- 
695. (52) "Suomessa kotirouva oli ideologinen ihanne 50-luvulla: sodan jälkeen arvos-
tettiin kodin rauhaa. (E) 42 
696. (53) "Mutta 35 prosenttia naisista kävi jo töissä. (E) 43 
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------------------- 
697. (54) "Sitten tuli 60-luku ja täydellinen käänne." (E) 44 
698. (55) "Kotirouvia alettiin kutsua siivelläeläjiksi ja tyhjänpanteiksi." (E) 45 
699. (56) "Naisen piti toteuttaa itseään". (E) 46  
------------------- 
700. (57) "Mutta 90-luvulla kotiäitikeskustelu alkoi taas." (E) 47 
------------------- 
701. (58) "Ajettiinko naisia laman vuoksi kotiin? (E) 48 
702. (59) "Ehkä". (E) 49 
703. (60) "Naiset ovat oiva työvoimareservi." (E) 50 
------------------- 
704. (61) "Jallinoja näkee murroksen merkkejä: Yhä usempi nainen kokee nyt, että 
kotiäitiys on oma valinta." (E) 51 
705.  (62) "Joillekin se on jopa luomua." (E) 52 
------------------- 
706. (63) "Viimeksi teatteriohjaaja Katja Krohn pohti Voimalassa, onko hyväksyttyä 
jäädä kolmeksi vuodeksi kotiin: Täähän on iso taistelu naisilla, hän sanoi." (E) 53 
------------------- 
707. (64) "Niin ne taistelun aiheet muuttuvat." (E) 54 
------------------- 
708. (65) "Kotiäiti on siis ok, kotirouva ei: lapsille pitää omistautua, miehelle ei." (E) 55 
------------------- 
709. (66) "Ystäväni puheessa kotirouva on itseironiaa ja provosointia." (E) 56 
710. (67) "Oli hänelläkin Afrikassa pieniä lapsia, hän oli hoitovapaalla." (E) 57 
711. (68) "Kotimaassa kotirouvana ollessaan hän oli työtön." (E) 58 
------------------- 
712. (69) "Minun mieheni väittää, että minäkin olin kotirouva, kun olin vuorotteluvapaal-
la: en hoitanut pientä lasta, en käynyt töissä." (E) 59 
------------------- 
713. (70) "Mutta sainhan minä korvauksia!" (E) 60 
------------------- 
714. (71) "Jos on edes pikkuisen omia tuloja, kukaan ei voi syyttää siivettäjäksi." (E) 61 
715. (72) "Näinkö se menee?" (E) 62 
------------------- 
716. (73) "Todellinen kotirouva olisi tuloton ja eläisi koko elämänsä miehen rahoilla." 
(E) 63 
717. (74) "Sellaista ei montaa löydy, sanoo Jallinoja." (E) 64 
718. (75) "Sanat kotirouva ja edustusrouva ovat poistuneet kielenkäytöstä jo monta 
vuosikymmentä sitten." (E) 65 
------------------- 
719. (76) "Puoliso-sanaa kyllä käytetään, se viittaa ikivanhaan avioliittoinstituutioon." 
(0) 10 
720. (77) "Sitä pidetään vanhanaikaisena, kun sitä käyttää Jenni Haukio, Niinistön vai-
mo." (N-1) 2 
 
Perusteet: Kirjoittaja tuo esille nykyajan asenteita, joissa avioliitto-sanaa käyttävä Jenni 
Haukiota pidetään vanhanaikaisena, josta Niinistölle miinus. Samalla Johanna Korho-
sen puhuessa puolisostaan, asenteet muuttuvatkin päinvastaisiksi.  
 
721. (78) "Mutta kun Johanna Korhonen puhuu puolisostaan, tilanne on toinen." (0) 11 
722. (79) "Korhonen sai Alma Medialta potkut, kun ei kertonut Lapin Kansan päätoimit-
tajaksi hakiessaan, että puoliso onkin nainen." (E) 66 
723. (80) "Kuka silloin oli vanhanaikainen?" (E) 67 
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------------------- 
724. (81) "Puoliso on sukupuolineutraali sana, jolla samaa sukupuolta olevat korosta-
vat, että suhde on avioliiton kaltainen, kuten rekisteröity parisuhde." (0) 12 
725. (82) "Samalla tavalla 70-luvulla käyttöön tulleet avoliitto, avovaimo, avopuoliso 
korostivat suhteen vakavuutta." (E) 68 
------------------- 
726. (83) "80-luvulla haluttiin puhua kaikista vain parisuhteina." (E) 69 
------------------- 
727. (84) "Nyt muotisanonta on minun rakas, Jallinoja sanoo." (E) 70 
------------------- 
728. (85) "Feministit vaativat Britanniassa 90-luvulla, että kaikista pitää käyttää sanaa 
kumppani, eikä erotella sukupuolen tai kirkon takia." (E) 71 
729. (86) "Jallinojan mielestä erot saavat näkyä, koska ne ovat todellisia: avioliiton 
solmimisella on ihmisille merkitystä edelleen, se vakiinnuttaa suhdetta ja on rakkauden 
sinetti." (E) 72 
------------------- 
730. (87) "Kuinka moni jäisi kotiin, jos olisi rahaa?" (E) 73 
731. (88) "Kaikilla ei ole varaa jäädä kotiin edes silloin, kun lapset ovat pieniä." (E) 74 
------------------- 
732. (89) "On se luksusta." (E) 75 
733. (90) "Siitä tunnetaan kateutta, ystäväni sanoo." (E) 76 
------------------- 
734. (91) "Hän on varakkaasta suvusta ja on voinut valita". (E) 77 
735. (92) "Etkä kaivannut töihin?" (E) 78 
736. (93) "Miten pää kesti?" (E) 79 
------------------- 
737. (94) "Ystäväni neuvoo: Kotirouvahommassa pitää olla sinut naiseutensa  ja rou-
vuutensa kanssa, ettei tunne tarvetta päteä." (E) 80 
738. (95) "Ja pitää olla puoliso, josta oikeasti tykkää ja jota haluaa passata." (E) 81 
739. (96) "Minä olin seuraksi ja tein kotitöitä, mutta en yrittänyt liikaa." (E) 82 
------------------- 
740. (97) "Kun palkkatyön merkitys vähenee ja downshiftaaminen on muotia, kotiin 
jääminen on entistä helpompaa." (E) 83 
------------------- 
741. (98) "Olen henkisesti laiska, en kärsi joutilaisuudesta." (E) 84 
742. (99) "Olen tyytyväinen siinä missä olen." (E) 85 
------------------- 
743. (100) "Mutta ilman pieniä lapsia hänkin olisi Afrikassa tehnyt töitä slummissa." (E) 
86 
744. (101) "Olisihan se ollut paljon kiinnostavampaa." (E) 87 
------------------- 
745. (102) "Jouduitko pyytämään tamponirahaa?" (E) 88 
------------------- 
746. (103) "Pimitin tilanteen Afrikassa ollessani niin, että Visa-laskuni veloitettiin suo-
raan miehen tililitä. (E) 89 
747. (104) "Ei tullut sitä tunnetta, että käytän toista hyväksi." (E) 90 
748. (105) "Olisi hirveätä pyytää rahaa erikseen, se olisi vihoviimeistä." (E) 91 
------------------- 
749. (106) "Kauan on taisteltu itsenäisyydestä." (E) 92 
750. (107) "Silti puolison asema vaikuttaa edelleen, sanoo Jallinoja: kun on firman juh-
lat, johtajan puoliso plaseerataan parhaaseen pöytään, vaikkei hän omilla ansioillaan 
pääsisi juhliin lainkaan." (E) 93 
------------------- 
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751. (108) "Se on tuttua!" (E) 94 
752. (109) "Viimeksi tunsin itseni bimboksi juhlissa, kun mies puhui Jukka Kemppisen 
kanssa tutkimusmatkoista." (E) 95 
753. (110) "Ajattelin, ettei pikkurouvalta onneksi paljoa odoteta." (E) 96 
------------------- 
754. (111) "Presidentti on nyt ainoa ammatti, jossa puolison on pakko edustaa, Jal-
linoja sanoo." (0) 13 
755. (112) "Se on jäänne kuninkuudesta." (0) 14 
756. (113) "Puolisolla voi olla omia aktiviteetteja, kuten Pentti Arajärvellä." (0) 15 
 
Perusteet: Neutraalia pohdintaa. 
 
757. (114) "Mutta radikaalia muutosta siitä tuskin tulee." (E) 97 
------------------- 
758. (115) "Presidentin puoliso ei voi sooloilla." (0) 16 
759. (116) "Hänen asemansa syntyy puolison myötä, eikä hän voi varastaa show´ta." 
(0) 17 
 
Perusteet: Neutraalia pohdintaa. 
------------------- 
760. (117) "Tärkeintä on töihin palaamisen mahdollisuus, sanoo ystäväni." (E) 98 
761. (118) "Kotirouvan pestin on parasta olla pätkätyö." (E) 99 
------------------- 
762. (119) "Hänkin palasi töihin." (E) 100 
763. (120) "Miksi?" (E) 101 
764. (121) "Olisi hän voinut ottaa lisää tennistunteja." (E) 102 
765. (122) "Mutta työ tuntui turvalliselta." (E) 103 
766. (123) "Eläkettä ei kerry muuten." (E) 104 
------------------- 
767. (124) "Entä jos se toinen, joka on niska limassa painanut töitä täysillä, sairastuu-
kin tai kuolee." (E) 105 
768. (125) "Eläke on iso juttu." (E) 106 
------------------- 
769. (126) "Toinen syy on se, ettei hänen miehensä koskaan oikein innostunut vai-
monsa kotirouvan roolista." (E) 107 
770. (127) "Tällä oli ollut seksikäs työ, jossa tapasi kiinnostavia ihmisiä." (E) 108 
------------------- 
771. (128) "Hän oli ihastunut työminääni." (E) 109 
772. (129) "Hänestä on kiva, että minäkin tulen töistä ja sitten me keskustellaan kiin-
nostavista asioista." (E) 110 
 
Tekstinosto ja toisto isommalla 
773. (130) "…pitää olla puoliso, josta oikeasti tykkää ja jota haluaa passata." (E) 111 
 
N-1 = 2, 0 = 17, E = 111 
 
Analyysi: Kirjoitus herättää monia ristiriitaisuuden tunteita. Herää kysymys, miksi kon-
servatiivisuus ja perinteinen parisuhdekäsitys puolisoineen ja avioliittoineen on niin 
punainen vaate joillekin, että se pitää leimata vanhanaikaiseksi? Ja miksi puolison pal-
veleminen ja hemmotteleminen on "amerikkalaista?" Eihän mikään suhde pysy pystys-
sä, jos sen eteen ei tehdä töitä.  
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5 PILAPIIRROKSET 

5.1 DOKUMENTTI 31 
Karlsson, Henrik 2012. Pilapiirros. Helsingin Sanomat [verkkodokumentti]. N:o 28, A2. 
Saatavissa: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/29/> (luettu 29.1.2012). 
 
774. (1) Soini: "Puolueeni jäsenet eivät äänestäneet minua presidentiksi koska olen 
niin hyvä puheenjohtaja." (E) 1 
775. (2) Väyrynen: "Puolueeni jäsenet eivät äänestäneet minua presidentiksi koska..." 
(E) 1 
 
E = 2 
 
Analyysi: Pilapiirroksessa keskustelevat Soini ja Väyrynen, ei liity Haavistoon tai Niinis-
töön. 
 

5.2 DOKUMENTTI 32 
Karlsson, Henrik 2012. Pilapiirros. Helsingin Sanomat [verkkodokumentti]. N:o 35, A2. 
Saatavissa: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/02/05/> (luettu 5.2.2012). 
 
776. (1) "Emmekö olekin tavanneet, käykö neiti täällä usein?" (E) 1 
 
E = 1 
 
Analyysi: Pilapiirroksessa ei käsitellä kakkoskierroksen ehdokkaita millään tavoin. 
 

6 PÄÄKIRJOITUKSET 

6.1 DOKUMENTTI 33 
PÄÄKIRJOITUS: ”Sanansapitäjä vastaan sovinnontekijä.” 
 

HS, 2012. Sanansapitäjä vastaan sovinnontekijä. Helsingin Sanomat [verkkodokument-
ti]. N:o 23, A2. Saatavissa: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/24/> (luet-
tu 24.1.2012). 
 
777. (1) (Otsikko) ”Sanansapitäjä vastaan sovinnontekijä” (H+2 N+2) 1, 1 
 
Perusteet: Ehdokkaan ottaminen otsikkoon tuo +1 ja positiivinen luonnehdinta toisen 
+1. 
------------------- 
778. (2) "Presidentinvaaleista on tullut suomalaisen sisäpolitiikan yhä uudestaan yllät-
tävä akanvirta." (0) 1 
779. (3) "Suorana kansanvaalina toteutetuissa presidentinvaaleissa perinteiset poliitti-
set valta-asetelmat ovat aina tavalla tai toisella järkkyneet." (0) 2 
780. (4) "Kun ihmiset ovat äänestäneet suoraan presidentin henkilöstä, arvokysymyk-
set ovat nousseet esiin eri tavalla kuin eduskunta- tai kunnallisvaaleissa." (0) 3 
 
Perusteet: Neutraalia pohdintaa. 
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------------------- 
781. (5) "Näissä presidentinvaaleissa kannatus kanavoitui kolmelle ehdokkaalle: yli-
voimaiselle (+1) ennakkosuosikille (+1), kokoomuksen presidenttiehdokkaalle Sauli 
Niinistölle, sekä kahdelle yllättäjälle, keskustan Paavo Väyryselle ja vihreiden Pekka 
Haavistolle." (H+1, N+2) 1, 2 
 
Perusteet: Niinistön luonnehdinta ylivoimaiseksi ja ennakkosuosikiksi tuovat molemmat 
plussan Niinistölle. Haavisto saa yhden plussan, kun häntä luonnehditaan yllättäjäksi. 
------------------- 
782. (6) "Niinistössä henkilöityy jotain samaa kuin aikoinaan nähtiin Mauno Koivistos-
sa: Tarkka talousmies (+1), joka kaihtaa suuria sanoja mutta hallitsee vivahteet." (N+1) 
1 
 
Perusteet: Niinistöä luonnehditaan tarkaksi talousmieheksi, josta plussa. Loput luon-
nehdinnat ovat enemmän neutraaleja.  
 
783. (7) "Politiikan sisäpiiristä tuleva politiikan ulkopuolinen." (0) 4 
 
Perusteet: Vaikka "poliittiseen sisäpiiriin" lukeutuminen voidaan arvioida myönteiseksi, 
on "poliittinen ulkopuolisuus" tätä tasoittava arvio. Neutraali. 
------------------- 
784. (8) "Väyrysessä taas puhutti hänen voimansa nousta heti eduskuntavaalien nöy-
ryyttävän henkilökohtaisenkin tappion jälkeen uuteen taistoon ja hänen kykynsä luoda 
mustavalkoisen inttäjän maineensa päälle uudenlainen, totuttua kevyempi imago." (E) 
1 
785. (9) "Väyrynen ei päässyt presidentinvaaleissa toiselle kierrokselle, mutta keskus-
tan piirissä hänen vaikutusvaltansa kasvaa näiden vaalien seurauksena taatusti." (E) 2 
786. (10) "Puolue on Väyryselle kiitollisuudenvelassa, ja se velka varmasti myös peri-
tään." (E) 3 
------------------- 
787. (11) "Taitava televisioesiintyjä (+1) Pekka Haavisto taas puhutteli ihmisiä rauhalli-
suudellaan (+1) ja sovinnollisuudellaan (+1)." (H+2) 2 
 
Perusteet: Haavistoa luonnehditaan "taitavaksi televisioesiintyjäksi", joka puhutteli ih-
misiä rauhallisuudellaan ja sovinnollisuudellaan." Näistä plussat molemmista. 
 
788. (12) "Perussuomalaisten ehdokas ja puheenjohtaja Timo Soini osui varmaankin 
oikeaan arvioidessaan monien arvostavan esimerkiksi sitä, että Haavisto vieraili kär-
jekkäistä lausunnoistaan tunnetuksi tulleen kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen kotona 
Viitasaarella."  (H+1) 2 
789. (13) "Kädenojennus oli poliittinen teko (+1)." (H+1) 3 
 
Perusteet: Lause, jossa Timo Soinin todetaan osuneen oikeaan arvioidessaan monien 
arvostavan sitä, että Haavisto vieraili kärjekkäistä lausunnoistaan tunnetuksi tulleen 
kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen kotona Viitasaarella, tuo plussan Haavistolle. Sa-
moin lause, jossa Haaviston "kädenojennusta" luonnehditaan "poliittiseksi teoksi". Si-
nänsä molempia luonnehdintoja voidaan yksistään pitää enemmän neutraaleina, mutta 
yhdessä ne tuovat plussan.  
 
------------------- 
790. (14) "Presidentinvaalien toinen kierros näyttää heti ensimmäisen kierroksen jäl-
keen selvältä: Sauli Niinistöllä on yli puolen miljoonan äänen etumatka (+1), ja hänen 
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voidaan olettaa saavan merkittävän osan keskustan, Rkp:n ja kristillisdemokraattien 
kannattajien äänistä (+1)." (N+2) 3 
 
Perusteet: Sauli Niinistöllä on yli puolen miljoonan äänen etumatka, josta plussa. Sa-
moin oletus, että hän tullee saavan merkittävän osan keskustan, Rkp:n ja kristillisde-
mokraattien äänistä, tuo toisen plussan. 
------------------- 
791. (15) "Asiakysymyksissä Haavisto ja Niinistö eivät eroa toisistaan suuresti." (0) 5 
792. (16) "Niinistö on Haavistoa aavistuksen verran EU-kriittisempi, arvoiltaan hieman 
konservatiivisempi ja tiukempi suhteessa laittomiin lakkoihin." (0) 6 
------------------- 
793. (17) "Mutta ehkä asetelma ei olekaan näin selvä." (0) 7 
794. (18) "Siitä antoi heti maanantaina vihjeen Soini, joka Yleisradion haastattelussa 
kertoi harkitsevansa toisella kierroksella Haaviston äänestämistä." (H+1) 4 
 
Perusteet: Soini vihjaisi Ylen haastattelussa harkitsevansa toisella kierroksella Haavis-
ton äänestämistä, josta Haavistolle plussa.  
 
795. (19) "Mitä se merkitsisi?" (0) 8  
------------------- 
796. (20) "Entä miten vasemmiston piirissä reagoidaan vaalitulokseen?" (0) 9  
 
Perusteet: Neutraalia pohdintaa. 
 
797. (21) "Haavisto saanee vasemmistosta ainakin joitain julkisia tukijoita." (H+1) 5 
 
Perusteet: Haaviston todetaan saavan vasemmistosta "joitain julkisia tukijoita", josta 
plussa.  
------------------- 
798. (22) "Vaaleissa voi olla edessä erikoinen ja kutkuttava asetelma." (0) 10 
799. (23) "EU-myönteisen Haaviston (+1) takana saattaa olla varsinainen sateenkaari 
kaupunkien arvoliberaaleista merkittävään osaan vasemmistoa ja joitain perussuoma-
laisia." (H+1) 6 
 
Perusteet: Haaviston luonnehtiminen EU-myönteiseksi tuo plussa ja arvelu, jossa hä-
nen "...takana saattaa olla varsinainen sateenkaari kaupunkien arvoliberaaleista mer-
kittävään osaan vasemmistoa ja joitain perussuomalaisia", tuo toisen plussan.  
 
800. (24) "EU:n viimeaikaisiin ratkaisuihin Haavistoa kriittisemmin suhtautuvan Niinis-
tön takana taas ovat tiiviimpää unionia tukeva elinkeinoelämä yhdistettynä duunareihin, 
EU-kriittisiin viljelijöihin ja arvokonservatiiveihin." (N+1) 2 
 
Perusteet: Niinistöä luonnehditaan "EU:n viimeaikaisiin ratkaisuihin Haavistoa kriitti-
semmin suhtautuvaksi", joka on melko neutraali ilmaisu, mutta hänen takanaan tode-
taan olevan "... tiiviimpää unionia tukeva elinkeinoelämä yhdistettynä duunareihin, EU-
kriittisiin viljelijöihin ja arvokonservatiiveihin." Tästä plussa Niinistölle.  
------------------- 
801. (25) "Asetelmat ja leimat menevät niin monimutkaisiksi, että luultavasti on lopulta 
parasta katsoa uudelleen ihmistä." (0) 11 
802. (26) "Millaisen henkilön me haluamme Suomen arvojohtajaksi ja edustajaksem-
me?" (0) 12 
 
H+2 = 2, H+1 = 6, N+2 = 3, N+1 = 2, 0 = 12, E = 3  
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Analyysi: Suhteellisen neutraali kirjoitus ehdokkaista taustoineen. 
 

6.2 DOKUMENTTI 34 
PÄÄKIRJOITUS: ”Iran on vaikea aihe presidenttiehdokkaille.” 
 
HS, 2012. Iran on vaikea aihe presidenttiehdokkaille. Helsingin Sanomat [verkkodoku-
mentti]. N:o 27, A2. Saatavissa: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/28/> 
(luettu 28.1.2012). 
 
803. (1) "Iran on vaikea aihe presidenttiehdokkaille." (H-2, N-2) 1, 1 
 
Perusteet: Ehdokkaiden vetäminen otsikkoon kielteisessä mielessä tuo kaksi miinusta 
molemmille. 
------------------- 
804. (2) "Presidenttiehdokkaat vastasivat torstai-iltana Ylen vaalitentissä kysymyksiin 
Iranin ydinohjelmaan kohdistuvista kansainvälisistä pakotteista." (0) 1 
805. (3) "Aihe on hyvin ajankohtainen, koska jännitys Iranin ympärillä on lisääntynyt 
vaarallisesti." (0) 2 
 
Perusteet: Neutraalia pohdintaa. 
------------------- 
806. (4) "Sen enempää kokoomuksen ehdokas Sauli Niinistö kuin vihreiden Pekka 
Haavistokaan ei kuitenkaan ilmeisesti ollut ehtinyt selvittää tarkkaan Iranin-vastaisten 
pakotteiden uusimpia vaiheita tai ei ainakaan osannut kertoa niistä selkeästi." (H-1 N-
1) 1, 1 
 
Perusteet: Kirjoittaja arvelee, etteivät ehdokkaat olleet ehtineet "selvittää tarkkaan Ira-
nin-vastaisten pakotteiden uusimpia vaiheita tai ei ainakaan osannut kertoa niistä sel-
keästi". Siitä miinus molemmille.  
 
807. (5) "Tilanne heijasti Iranin painostustoimien monimutkaisuuden lisäksi kampanjan 
kiivasta tahtia." (0) 3 
808. (6) "Presidenttiehdokkaiden pitäisi ehtiä saada kattavat tiedot Iranin kiistasta." (0) 
4 
------------------- 
809. (7) "Ehdokkaita pyydettiin tentissä perustelemaan kantansa Ylen vaalikoneen väit-
tämään, jonka mukaan Suomen pitäisi tukea Yhdysvaltoja, jos se hakee YK:lta val-
tuuksia painostustoimiin Iranin ydinohjelman valvonnassa." (0) 5 
810. (8) "Niinistö oli ollut jokseenkin samaa mieltä ja Haavisto jokseenkin eri mieltä." 
(0) 6 
 
Perusteet: Neutraalia pohdintaa. 
------------------- 
811. (9) "Kysymys johti keskustelua harhapolulle." (0) 7 
812. (10) "Irania vastaan on määrätty uusia kovia pakotteita, mutta YK:lla ei ole niiden 
kanssa mitään tekemistä." (0) 8 
 
Perusteet: Neutraalia pohdintaa. 
------------------- 
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813. (11) "Kumpikaan ehdokas ei maininnut, että painostus Irania vastaan nousi aivan 
uudelle tasolle, kun EU ja Yhdysvallat määräsivät pakotteita, jotka ovat katkaisemassa 
suuren osan Iranille elintärkeistä öljytuloista." (H-1, N-1) 2, 2 
 
Perusteet: Ehdokkaiden tietämättömyys tuodaan esille, kun todetaan, ettei kumpikaan 
heistä maininnut Iranin painostuksen nousseen aivan uudelle tasolle EU:n ja Yhdysval-
tojen määrätessä uusia pakotteita. Näistä miinus molemmille.  
 
814. (12) "Pakotteet valmisteltiin sen jälkeen, kun Kansainvälinen ydinenergiajärjestö 
IAEA esitti marraskuussa vahvaa näyttöä Iranin ydinaseohjelmasta, mutta Venäjä ja 
Kiina vastustivat edelleen uusia YK-pakotteita." (0) 9 
------------------- 
815. (13) "Ulkoministeri Erkki Tuomioja oli maanantaina mukana EU:n ulkoasiainneu-
vostossa hyväksymässä Iranin öljyn tuontikieltoa, joka katkaisee tuonnin EU-maihin 
kokonaan heinäkuussa mutta vaikuttaa käytännössä paljon nopeammin." (0) 10 
816. (14) "Yhdysvaltain uudet pakotteet kohdistuvat maihin ja yrityksiin, joilla on mak-
suliikennettä Iranin keskuspankin kanssa." (0) 11 
 
Perusteet: Neutraalia pohdintaa. 
------------------- 
817. (15) "Haavisto puhui EU:n painostuksen lisäämisestä Irania vastaan asteittain." 
(H+1) 1 
818. (16) "Niinistö ei maininnut EU-pakotteita mutta kuvasi YK-prosessin tarkemmin 
kuin Haavisto." (N+1) 1 
 
Perusteet: Haaviston keinoja ulkopoliittisten kiistojen selvittäjänä esilletuodaan, josta 
plussa (04). Niinistön asiantuntemusta YK-prosessissa esilletuodaan, josta plussa 
(805).  
 
819. (17) "Kumpikaan ei maininnut EU:n ja Yhdysvaltojen toimien samanaikaisuutta." 
(0) 12 
 
Perusteet: Neutraalia pohdintaa. 
------------------- 
820. (18) "Ehdokkaiden vastausten ruotiminen ei ole piikittelyä." (0) 13 
821. (19) "On ongelma, jos kaksi ulkopolitiikassa pätevää ehdokasta ei pysy ajan tasal-
la Iranin asioista." (H-1 N-1) 3, 3 
 
Perusteet: Kirjoittaja toteaa olevan ongelma, "...jos kaksi ulkopolitiikassa pätevää eh-
dokasta ei pysy ajan tasalla Iranin asioista", josta miinus molemmille ehdokkaille.  
 
822. (20) "Kiista on juuri nyt erittäin tulenarka." (0) 14 
823. (21) "Lisäksi pakotepäätös on merkittävä presidentin valtaoikeuksien kannalta." 
(0) 15 
 
Perusteet: Neutraalia pohdintaa. 
------------------- 
824. (22) "Kun YK oli päätöksentekokyvytön mutta EU päätti toimia, asia muuttui ulko-
politiikasta Eurooppa-politiikaksi ja ensisijainen päätösvalta siirtyi valtioneuvostolle." (0) 
16 
825. (23) "Presidenttiä varmasti kuultiin, mutta erimielisyyden sattuessa valtionpäämie-
hen mahdollisuus vaikuttaa asiaan olisi ollut hyvin rajallinen." (0) 17 
------------------- 
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826. (24) "EU:n kanta muodostui pitkissä neuvotteluissa." (0) 18 
827. (25) "Siinä olisi ollut ehdokkaille keskusteltavaa." (0) 19 
------------------- 
828. (26) "Iranin asioiden tulenarkuus ei ole uutta." (0) 20 
829. (27) "Ero aiempaan on, että pienikin virhe voi nyt käynnistää voimatoimien kier-
teen." (0) 21 
------------------- 
830. (28) "Öljynvientiin kohdistuvat pakotteet ovat Iranin hallitukselle aivan eri luokan 
ongelma kuin aiemmat YK:n hyväksymät neljä pakotesarjaa." (0) 22 
831. (29) "Iran saa 80 prosenttia vientituloistaan öljystä ja on myynyt viidenneksen öl-
jyistään EU-maihin." (0) 23 
832. (30) "Pakotteiden vaikutus tuloihin on suurempi, koska myös vienti Aasiaan vai-
keutuu." (0) 24 
------------------- 
833. (31) "Iran voi reagoida suostumalla neuvotteluihin ydinohjelmansa kattavasta kan-
sainvälisestä valvonnasta, tai sitten se voi ryhtyä vastatoimiin." (0) 25 
834. (32) "Iranin kovin uhkaus on ollut maailman energiakuljetusten valtimoihin kuulu-
van Hormuzinsalmen sulkeminen." (0) 26 
835. (33) "Uhkaus on tuskin heti toteutumassa, mutta sen vuoksi pienikin välikohtaus 
Persianlahdella toistensa lähistöllä purjehtivien Iranin ja Yhdysvaltain laivastojen välillä 
olisi nyt äärimmäisen vaarallinen." (0) 27 
------------------- 
836. (34) "Pakotteillaan EU ja Yhdysvallat lyövät vetoa sen puolesta, että painostus tuo 
Iranin neuvottelupöytään." (0) 28 
837. (35) "Samalla pakotteet lisäävät aseellisen selkkauksen vaaraa, mutta vaihtoehto-
ja on vaikea löytää." (0) 29 
------------------- 
838. (36) "Haavisto painotti vaalitentissä kulissien takaisia neuvotteluja Iranin kanssa." 
(0) 30 
839. (37) "Niitäkin tarvitaan, mutta ilman riittäviä pakotteita ne eivät ole tuoneet min-
käänlaisia tuloksia." (0) 31 
------------------- 
840. (38) "Pakotteet ovat kapea tie kahden pommivaihtoehdon välissä." (0) 32 
841. (39) "Niistä yhdessä Iran kehittäisi valmiuden ydinpommin valmistamiseen." (0) 33 
842. (40) "Toisessa Israel tai Yhdysvallat pommittaisi Irania ydinasevalmiuden estämi-
seksi." (0) 34 
843. (41) "Ne ovat molemmat hyvin huonoja vaihtoehtoja." (0) 35 
 
Tekstinosto ja toisto: 
844. (42) "Pakotteet ovat kapea tie kahden pommivaihtoehdon välissä." (0) 36 
 
H+1 = 1, H-1 = 3, H-2 = 1, N+1 = 1, N-1 = 3, N-2 = 1, 0 = 36 
 

Analyysi: Kirjoitus kritisoi ehdokkaiden puutteellisia tietoja maailmanpolitiikan asetel-
mista vaalien aikaan. Ehdokkaat lienevät asettaneet vaalit etusijalle, johta osittainen 
asioitten tietämättömyys johtui.  
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6.3 DOKUMENTTI 35 
PÄÄKIRJOITUS: ”Haavisto sai aikaan vaalien vastajytkyn.” 
 
HS, 2012. Haavisto sai aikaan vaalien vastajytkyn. Helsingin Sanomat [verkkolehti]. 
N:o 22, A2. Saatavissa: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/23/> (luettu 
23.1.2012). 
 
Kirjoitus: 
845. (1) ”Haavisto sai aikaan vaalien vastajytkyn.” (H+2) 1 
 
Perusteet: Ehdokkaan nimi otsikossa myönteisessä mielessä, josta +2. 
------------------- 
846. (2) "Presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen jännittävimmät hetket koettiin, kun 
vihreiden Pekka Haavisto ja keskustan Paavo Väyrynen kamppailivat toisesta jatkopai-
kasta." (0) 1 
------------------- 
847. (3) "Ennakkoäänissä ja varsinaisen vaalipäivän ääntenlaskennan alkuvaiheessa 
Väyrynen johti selvästi." (0) 2 
848. (4) "Ääntenlaskennan edetessä etelän suuriin kaupunkeihin Haavisto kiri kuitenkin 
edelle." (H+1) 1 
 
Perusteet: Haaviston ykköskierroksen loppukiri tuodaan esille, josta plussa.  
------------------- 
849. (5) "Kokoomuksen Sauli Niinistö oli toki ylivoimainen muttei sentään niin ylivoi-
mainen, että olisi tullut valituksi jo ensimmäisellä kierroksella (33)." (N+1) 1 
 
Perusteet: Niinistön ylivoimaisuus mainitaan, mikä sinällään voisi olla +2 arvoinen lau-
suma, mutta "..muttei sentään niin ylivoimainen, että olisi tullut valituksi jo ensimmäisel-
lä kierroksella." tasoittaa lausetta, josta "vain" +1 
 
850. (6) "Tämän osasivat ennustaa vähintäänkin viimeisen viikon mielipidemittaukset 
(34)." (0) 3 
------------------- 
851. (7) "Viimeiset mielipidemittaukset osasivat ennustaa senkin, että Haavisto ja Väy-
rynen kisaavat kakkospaikasta." (0) 4 
852. (8) "Kummankin kasvavasta kannatuksesta syntyi itseään vahvistava kierre, kun 
äänestäjät katsoivat, että heillä kahdella oli parhaat mahdollisuudet päästä toiselle kier-
rokselle." (H+1) 2 
 
Perusteet: Haaviston äänestys sai lisää puhtia, kun äänestäjien nähtiin ymmärtävän, 
että Haavistolla on Väyrysen kanssa parhaat mahdollisuudet jatkoon  
 
853. (9) "Väyrynen vei todennäköisesti ääniä Timo Soinilta ja Haavisto Sdp:n Paavo 
Lipposelta." (H+1) 3 
 
Perusteet: Haaviston nähtiin saaneen ääniä demareiden Lipposelta, josta plussa.  
------------------- 
854. (10) "Haaviston kannatusta saattoi yhtälailla parantaa arvoliberaalien äänestäjien 
"vastajytky" kevään eduskuntavaaleille, jossa perussuomalaiset jyräsivät." (H+1) 4 
 
Perusteet: Arvoliberaalien nähtiin tuoneen ääniä Haavistolle, mikä tuodaan esille. 
------------------- 
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855. (11) "Presidentinvaalit ovat aina omalla tavallaan historialliset, mutta näissä vaa-
leissa tehtiin historiaa jo ensimmäisellä kierroksella ainakin kahdessa mielessä: Sdp:n 
ehdokas putosi jatkosta, ja tähän asti kääpiösarjaan kuuluneiden vihreiden ehdokas 
pääsi jatkoon." (0) 5 
 
Perusteet: Neutraalia pohdintaa. 
------------------- 
856. (12) "Näistä vaaleista ei sitten tullutkaan kansanäänestystä euroalueen jäsenyy-
destä eikä äänestystä kuntauudistuksesta." (0) 6 
857. (13) "Tai sitten euroaluetta vastustaa vain joka neljäs äänestäjä." (0) 7 
858. (14) "Jatkoon päässeet ehdokkaat edustavat kumpikin Eurooppaan ja ulkomaail-
maan avointa (+1) ja suvaitsevaa Suomea (+1)." (H+2 N+2) 2, 1 
 
Perusteet: Molempien ehdokkaiden todetaan edustavan "...Eurooppaan ja ulkomaail-
maan avointa ja suvaitsevaa Suomea", joista kaksi plussaa molemmille. Lauseet 842-
845 toimivat lauseen 841 yhteysyksikköinä. 
 
859. (15) "He saivat yhteensä lähes 56 prosenttia äänistä." (0) 8 
 
Perusteet: Neutraali toteamus. 
------------------- 
860. (16) "Vaikka Väyrynen ei toiselle kierrokselle päässytkään, keskustan johto on 
hänelle paljon velkaa." (E) 1 
861. (17) "Väyrynen sai kerätyksi euroon kriittisesti suhtautuvat konservatiiviset maa-
kuntien keskustalaiset "takaisin kotiin." (E) 2 
862. (18) "Väyrysen tulos oli tappiosta huolimatta hyvä ja ääniosuus suurempi kuin 
keskustalla eduskuntavaaleissa." (E) 3 
------------------- 
863. (19) "Timo Soini sai muistutuksen kuolevaisuudesta." (E) 4 
864. (20) "Presidentinvaalien tuloksesta ei kuitenkaan voi vielä ennustaa perussuoma-
laisten kutistumista kärpässarjaan." (E) 5 
865. (21) "Soinin päätavoite eduskuntavaalien jälkeen on koko ajan ollut kunnallisvaa-
leissa." (E) 6 
------------------- 
866. (22) "Näistä vaaleista ei tullut myöskään vasemmisto-oikeisto-kamppailua kuten 
kaikista suorista presidentinvaaleista näitä ennen." (E) 7 
867. (23) "Tähän asti toisella kierroksella ovat olleet aina vastakkain Sdp:n tai vasem-
miston yhteinen ehdokas ja porvarileirin ehdokas ja valituksi on tullut demari." (E) 8 
868. (24) "Sdp:n 30-vuotinen yhtäjaksoinen historia presidenttipuolueena päättyy tä-
hän." (E) 9 
------------------- 
869. (25) "Vasemmiston ehdokkaiden yhteinen kannatus oli vain 12,2 prosenttia." (E) 
10 
870. (26) "Lipposen vaisu menestys, viides sija ja 6,7 prosenttia äänistä, on hänelle 
nöyryytys." (E) 11 
------------------- 
871. (27) "Sdp:ssä syyllisten penkille istutetaan ainakin puoluesihteeri Mikael Jungner, 
joka voi joutua lunastamaan lupauksensa puoluesihteerin paikan jättämisestä, vaikka 
pahimmat gallupluvut eivät toteutuneet." (E) 12 
------------------- 
872. (28) "Entä tästä eteenpäin?" (E) 13 
873. (29) "Niinistön ylivoima vaikuttaa selvältä (+1), mutta tuskin hän saa niin muserta-
vaa enemmistöä kuin mielipidemittaukset ovat kertoneet". (N+1) 2 
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Perusteet: Kirjoittaja arvelee "Niinistön ylivoiman vaikuttavan selvältä", josta plussa, 
mutta jatkaa arvellen, että tuskin Niinistö saa niin musertavaa enemmistöä, kuin mieli-
pidemittaukset ovat kertoneet." Skeptisyys on kuitenkin enemmän neutraalia kuin ne-
gatiivista. 
 
874. (30) "Vaalien tulokseen voivat vaikuttaa monenlaiset motiivit: osa Niinistön kan-
nattajista saattaa jäädä kotiin, koska tulos on jo ennalta selvä (36)." (0) 9 
875. (31) "Haavisto voi saada sympatiaääniä, koska hän on etukäteen alakynnessä." 
(H+1) 5 
 
Perusteet: Haaviston arvellaan saavan mahdollisesti sympatiaääniä, koska hän on etu-
käteen alakynnessä." Tästä plussa haavistolle.  
------------------- 
876. (32) "Haavisto saa paremman puutteessa olla myös vasemmiston ehdokas, 
vaikkei puolueessaan vasemmalle olekaan." (H+1) 6 
 
Perusteet: Haaviston arvellaan olevan "paremman puutteessa myös vasemmiston eh-
dokas, vaikkei puolueessaan vasemmalle olekaan." Tästä plussa. 
------------------- 
877. (33) "Haavisto saanee enemmistön vasemmistoliiton Paavo Arhinmäen äänistä 
sekä osan Lipposen ja Rkp:n Eva Biaudetin äänistä." (H+1) 7 
 
Perusteet: Haaviston arvellaan saavan enemmistön vasemmistoliiton Paavo Arhinmä-
en äänistä sekä osan Lipposen ja Rkp:n Eva Biaudetin äänistä", josta plussa. 
 
878. (34) "Niinistö saanee yhtä lailla Lipposen ja Biaudetin ääniä sekä osan Väyrysen, 
Soinin ja Sari Essayahin (kd) äänistä." (N+1) 3 
 
Perusteet: Niinistön arvellaan saavan "...yhtä lailla Lipposen ja Biaudetin ääniä sekä 
osan Väyrysen, Soinin ja Sari Essayahin (kd) äänistä", josta plussa. 
------------------- 
879. (35) "Merkittävä osa Väyrysen ja Soinin äänestäjistä saattaa vaalien toisella kier-
roksella jäädä kotiin, kun sopivaa EU-vastaista ehdokasta ei ole jäljellä." (0) 10 
------------------- 
880. (36) "Parasta näissä vaaleissa meidän äänestäjien kannalta on se, että pääsem-
me äänestämään vielä toiseen kertaan." (0) 11 
881. (37) "Se ääni kannattaa käyttää." (0) 12 
882. (38) "Ensimmäisen kierroksen äänestysprosentti 72,7 kertonee, että moni piti vaa-
leja jo ennalta ratkaistuina." (0) 13 
 

Perusteet: Neutraaleja toteamuksia. 
 
Tekstinosto ja toisto: 
883. (39) "...keskustan johto on hänelle paljon velkaa." (E) 14 
 
H+2 = 2, H+1 = 7, N+2 = 1, N+1 = 3, 0 = 13, E = 14 
 
Analyysi: Kirjoituksessa nostetaan Haavisto haastajana otsikkoon myönteisessä sä-
vyssä. Samoin kerrotaan Haaviston kirineen ääntenlaskennassa Väyrysen edelle suu-
riin kaupunkeihin edetessä. Haavistosta oli kirjoituksessa kaksi +2-arvoista lausumaa, 
seitsemän +1-arvoista lausumaa, kun taas Niinistöstä puolta vähemmän. Tätä voita-
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neen pitää vaikuttamiskeinona: tuodaan esille enemmän niitä seikkoja, jotka puoltavat 
lehden linjaa ja jätetään muut vähemmälle huomiolle. Toisaalta haastajan aseman esil-
letuominen tuo kyllä tilanteeseen enemmän "kutkuttavuutta ja jännitystä", kun luodaan 
asetelma, jossa tilanne ei olekaan aivan yksioikoinen. 
 

7 UUTISANALYYSIT 

7.1 DOKUMENTTI 36 
Laitinen, Joonas & Ollikainen, Marjo 2012. Haussa sitoutunut organisoija. Helsingin 
Sanomat [verkkolehti]. N:o 25, A6. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/ 
2012/01/26/> (luettu 26.1.2012). 
 
UUTISANALYYSI: ”Haussa sitoutunut organisoija." 
”Pohdinta Sdp:n puoluesihteerin Mikael Jungnerin seuraajasta käynnistyi varovaisesti, 
mutta nimiä pohditaan jo, kirjoittavat politiikan toimittajat Joonas Laitinen ja Marjo Olli-
kainen.” 
 
884. (1) (Otsikko) ”Haussa sitoutunut organisoija” (E) 1 
------------------- 
885. (2) (Alaotsikko) "Uutisanalyysi. Pohdinta Sdp:n puoluesihteerin Mikael Jungnerin 
seuraajasta käynnistyi varovaisesti, mutta nimiä pohditaan jo, kirjoittavat politiikan toi-
mittajat Joonas Laitinen ja Marjo Ollikainen." (E) 2 
886. (3) "Toimittajien eteen asteli Sdp:n puoluetoimistolla keskiviikkona vakava, mutta 
rauhallinen mies." (E) 3 
------------------- 
887. (4) "Täysi huoneellinen odotti puoluesihteeri Mikael Jungnerin ilmoittavan tunteel-
lisesti, ettei hän hae enää jatkokautta kevään puoluekokouksessa." (E) 4 
888. (5) "Sen Jungner tekikin, mutta ei yrittänytkään asettua uhrilampaan asemaan." 
(E) 5 
------------------- 
889. (6) "Päätös oli odotettu." (E) 6 
890. (7) "Ilmoittihan Jungner tammikuun alussa, ettei hae jatkokautta, jos president-
tiehdokas Paavo Lipposen kannatus "ei merkittävästi nouse gallupien lukemista." (E) 7 
891. (8) "Ei noussut, tuli rökäletappio." (E) 8 
------------------- 
892. (9) "Vain tämä on se syy, etten hae jatkokautta, hän sanoi keskiviikkona." (E) 9 
------------------- 
893. (10) "Jungnerin mielestä hän on tehnyt työnsä erinomaisesti, mutta kyse oli uskot-
tavuudesta, luotettavuudesta ja sanojen pitämisestä." (E) 10 
------------------- 
894. (11) "Tästä huolimatta Sdp:ssä ei ole vielä ryhdytty etsiskelemään uutta puolue-
sihteeriä." (E) 11 
------------------- 
895. (12) "Kentällä Jungneria on arvosteltu rankastikin, mutta puolueen johto ei ole 
kyseenalaistanut Jungnerin asemaa." (E) 12 
896. (13) "Nyt Jungner ei jättänyt puoluehallitukselle mahdollisuutta antaa hänelle luot-
tamustaan." (E) 13 
------------------- 
897. (14) "Puoluehallitus ei ollut ennen eilistä edes keskustellut uudesta puoluesihtee-
ristä." (E) 14 
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------------------- 
898. (15) "Nimiä puolueorganisaatiossa sekä sdp:läisessä ay-liikkeessä toki jo pyöritel-
lään." (E) 15 
899. (16) "Useimmiten esille nousevat puolueen varapuheenjohtajan, valtionvarainmi-
nisteri Jutta Urpilaisen erityisavustaja Tage Lindberg, eduskuntaryhmän pääsihteeri 
Jyrki Konola sekä Palvelualojen ammattiliiton Pamin hallintojohtaja Esa Suominen." (E) 
16 
------------------- 
900. (17) "Myös Urpilaisen erityisavustaja Matti Hirvola ja Uudenmaanliiton johtaja Ju-
ha Eskelinen mainitaan." (E) 17 
------------------- 
901. (18) "Kun Jungner kaksi vuotta sitten Joensuussa astui tehtäväänsä, moni epäili, 
ettei hän jaksa olla tehtävässä kahta vuotta kauempaa." (E) 18 
902. (19) "Jungner kiisti eilen, että olisi keksinyt Lipposen vaalituloksesta itselleen tien 
ulos puuduttavasta järjestöpuurtamisesta." (E) 19 
------------------- 
903. (20) "Keväällä 2010 demarit olivat oppositiossa ja kuntavaaleista 2008 oli tullut 
pahasti turpaan." (E) 20 
904. (21) "Urpilaisen rinnalle tarvittiin työpari, joka jaksaa innostaa ihmisiä ja huolehtia 
demarien näkyvyydestä mediassa." (E) 21 
------------------- 
905. (22) "Nyt tarvetta julkiselle suunnannäyttäjälle ei enää ole." (E) 22 
906. (23) "Puolueella on valtiovarainministerin sekä viiden muun ministerin salkut, ja 
eduskunnan ylin vallankäyttäjä on pitkän linjan demari, puhemies Eero Heinäluoma." 
(E) 23 
------------------- 
907. (24) "Jungnerin seuraajaksi halutaan demari, joka tuntee puolueen, on kokenut ja 
vahva organisoija ja joka osaa vedellä taustanauruja." (E) 24 
------------------- 
908. (25) "Jungner tai hänen edeltäjänsä Ari Korhonen eivät ehkä oikein onnistuneet, 
eräs demarivaikuttaja nurisee." (E) 25 
------------------- 
909. (26) "Jungner painotti eilen olevansa tehtävässään motivoituneempi kuin kos-
kaan." (E) 26 
------------------- 
910. (27) "Jungner lupasi olla kaikin tavoin uuden puoluesihteerin käytettävissä, kun 
Sdp lähtee kuntavaaleihin." (E) 27 
911. (28) "Kuntavaali on lokakuussa." (E) 28 
912. (29) "Puoluesihteeri vaihtuu toukokuun lopulla." (E) 29 
913. (30) "Kiire siis tulee." (E) 30 
914. (31) "Jungnerin avulle voi vielä olla tarvetta." (E) 31 
915. (32) "Ettei käy niin, että Sdp lähtee taas yksiin vaaleihin housut kintuissa." (E) 32 
------------------- 
916. (33) (Otsikko) "Kiistelty muutosjohtaja tuli ja meni." (E) 33 
------------------- 
917. (34) "Kansanedustaja Mikael Jungner (sd) tuli rytinällä Sdp:n puoluesihteeriksi, ja 
rytinällä hän myös pestistä lähtee." (E) 34 
------------------- 
918. (35) "Hänen kautensa ei kestänyt kuin kaksi vuotta (2010-2012), mutta sinä aika-
na hän hämmensi puolueensa kantaporukkaa ja siinä sivussa myös ulkopuolisia." (E) 
35 
------------------- 
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919. (36) "Henkilökohtaisista asioista avautuva, urheiluauton vieressä poseeraava suo-
rasuu ei vastannut perinteistä kuvaa puoluepuurtajasta." (E) 36 
------------------- 
920. (37) "Jungner oli vuonna 2008 valitun puheenjohtajan Jutta Urpilaisen poiminta." 
(E) 37 
921. (38) "Paikallaan junnaavaa Sdp:tä uhkasi näivettyminen, kun ideologiaan ei tohdit-
tu koskea ja aatteen levitys hoidettiin perinteisin keinoin." (E) 38 
------------------- 
922. (39) "Ohjelmatyö jäi finanssikriisin varjoon, mutta viestinnässä Jungner on pistänyt 
tuulemaan." (E) 39 
923. (40) "Hänen aikanaan puolue on esimerkiksi alkanut näkyä aiempaa paremmin 
verkossa." (E) 40 
------------------- 
924. (41) "Jungner on nostanut tehtäväkseen Sdp:n puolueen toimintatapojen moder-
nisoimisen." (E) 41 
925. (42) "Tämä on johtanut yhteentörmäyksiin puolueen sisällä." (E) 42 
------------------- 
926. (43) "Epäsovinnaisuus on aina ollut osa Jungneria." (E) 43 
927. (44) "Hänestä luettiin lehdistä ensimmäisen kerran vuonna 1991, kun hän tervasi 
ystäviensä kanssa moskovalaisten lahjoittaman rauhanpatsaan Hakaniementorilla." (E) 
44 
------------------- 
928. (45) "Siitä saakka oikeustieteen lisensiaatin ura on ollut nousujohteinen." (E) 45 
929. (46) "Vuosina 1997-2002 hän toimi usean demaripäättäjän, muun muassa Paavo 
Lipposen, poliittisena erityisavustajana." (E) 46 
------------------- 
930. (47) "Toimiessaan Yleisradion toimitusjohtajana 2005-2010 Jungner remontoi 
reippaasti yhtiötä." (E) 47 
------------------- 
931. (48) (Kuvateksti) "Mikael Jungner vakuutti, että hän olisi halunnut jatkaa Sdp:n 
puoluesihteerinä." (E) 48 
932. (49) (Kuvateksti) "Hän lupasi tammikuun alussa jättää tehtävänsä, jos president-
tiehdokas Paavo Lipposen kannatus ei nouse merkittävästi." (E) 49 
 
E = 49 
 
Perusteet: Vaikka uutisessa ei käsitellä kakkoskierroksen ehdokkaita sanallakaan, kir-
joitus tuli valituksi satunnaisotannassa, koska se ajoittui kakkoskierroksen aikaiselle 
uutisoinnille. 

8 UUTISET 

8.1 DOKUMENTTI 37 
UUTISET: ”Vastustamaton hurmuri." 
”Antonio Flores kuvitteli voivansa elää normaalia elämää kampaajana, mutta viime 
sunnuntai muutti kaiken.” 
 
Martelius, Katja 2012. Vastustamaton hurmuri. Helsingin Sanomat [verkkodokumentti]. 
N:o 28, D5. Saatavissa: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/29/> (luettu 
29.1.2012). 
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933. (1) "Vastustamaton hurmuri." (H+1) 1 
 
Perusteet: Haaviston kumppania tuodaan myönteisessä mielessä esille sanoilla vas-
tustamaton hurmuri. Periaattessa tässäkin otsikossa on kaksi myönteistä sanaa, mutta 
koska ne koskevat ehdokkaan kumppania, niitä ei arvoteta kahdella plussalla. 
------------------- 
934. (2) "Antonio Flores kuvitteli voivansa elää normaalia elämää kampaajana, mutta 
viime sunnuntai muutti kaiken.” (0) 1 
------------------- 
935. (3) "Tässä on kampaaja Antonio Flores, 33 – presidenttiehdokas Pekka Haavis-
ton, 53, rekisteröity puoliso." (0) 2 
936. (4) "Flores istuu vihreiden kampanjatoimistossa ja sanoo, ettei osaa edes kuvitel-
la, mitä lopulta tarkoittaa, jos Haavisto voittaa vaalit." (0) 3 
------------------- 
937. (5) "Sauli Niinistön mahdollisia kampausongelmia Flores kieltäytyy viisaasti kom-
mentoimasta." (0) 4 
 
Perusteet: Vaikka lause on hieman kielteinen, on se kuitenkin lähempänä neutraalia. 
 

938. (6) "Mutta Haavistolle hän on tehnyt imagopalveluksen." (H+1) 2 
939. (7) "Ihan konkreettisesti." (H+1) 3 
 
Perusteet: Haaviston kumppani on tehnyt Haavistolle imagopalveluksen, josta plussa.  
 
940. (8) "Haaviston uusi valtiomiesmäinen tyyli on Floresin käsialaa." (H+1) 4 
 
Perusteet: Haavistolla sanotaan olevan "uusi valtiomiesmäinen tyyli." 
 
941. (9) "Haaviston vaatteet ja hiukset ovat nykyisin aina tip top." (H+1) 5 
 
Perusteet: Haaviston vaatteiden ja hiusten sanotaan olevan nykyisin aina tip top. 
------------------- 
942. (10) "Flores on suositellut Haavistolle vaaleita raitoja kesäisin, mutta siihen Haa-
visto ei suostu." (0) 5 
943. (11) "Hän haluaa olla luonnollinen." (0) 6 
------------------- 
944. (12) "Sekin on kerrottava, että Floresista on ollut Haaviston imagolle myös riesaa." 
(H-1) 1 
 
Perusteet: Floresista on ollut Haaviston imagolle myös riesaa, josta miinus.  
 
945. (13) "Hakematta tulee mieleen lokakuinen rattijuoppous Equadorissa, joka vei 
Floresin viideksi päiväksi putkaan ja josta hän ei ensin kehdannut sanoa Haavistolle 
mitään, vaan tämä sai lukea asiasta lehdestä." (H-1) 2 
 
Perusteet: Flores joutui putkaan rattijuoppoudesta, eikä kertonut Haavistolle mitään, 
vaan tämä sai lukea asiasta lehdestä. Miinusta. 
------------------- 
946. (14) ”Ja sitten oli se viiden vuoden takainen tappelu kavereiden kanssa homora-
vintolassa." (H-1) 3 
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Perusteet: Vuosien takainen tappelu kavereiden kanssa homoravintolassa tuli julkisuu-
teen. Miinusta. 
------------------- 
947. (15) "Niistä tuli hirveitä otsikoita, ja Haavisto joutui selittelemään Floresin käytös-
tä." (H-1) 4 
 
Perusteet: Asioista otsikoitiin "hirveällä tavalla" ja Haavisto joutui selittelemään Floresin 
käytöstä. Miinusta. 
 
948. (16) "Mikä pahinta, ihan vaalien alla." (H-1) 5 
 
Perusteet: Vaalien alla esilletuodut törmäilyt tuotiin julkisuuteen, joka vaikutti Haaviston 
julkisuuskuvaan. Miinusta. 
------------------- 
949. (17) "Floresia hävetti kamalasti." (0) 7 
------------------- 
950. (18) "Sillä Flores on Haaviston heikoin kohta." (H-1) 6 
 
Perusteet: Floresin todetaan olevan Haaviston heikoin kohta. Miinusta. 
 
951. (19) "Ja ehkä samalla vahvin." (H+1) 6 
 
Perusteet: Yhteysyksikkönä toimivan lauseen 935 Haaviston heikkous (Flores) kään-
nettään lauseessa 936 hänen vahvuudekseen.  
------------------- 
952. (20) "Täältä se alkoi." (0) 8 
------------------- 
953. (21) "Paikka on Esmeraldasin merenrantakaupunki Ecuadorissa, Etelä-
Amerikassa." (0) 9 
954. (22) "Eletään 1980-luvun alkuvuosia." (0) 10 
955. (23) "Kaksikerroksisessa omakotitalossa asuvat Antonio Flores -niminen poika, 
hänen äitinsä ja kaksi siskoaan ja veljeään ja iso liuta muita sukulaisia." (0) 11 
------------------- 
956. (24) "Talon takana virtaa joki, ja kaupungin ympärillä pursuaa tropiikki." (0) 12 
957. (25) "Aina on niin kuuma, että shortsit ja sandaalit riittävät asuksi." (0)13 
958. (26) "Kun sadekausi viilentää ilmaa, Flores nauttii täysin siemauksin." (0) 14 
------------------- 
959. (27) "Hän on jo pienenä kiinnostunut muodista ja kauneudesta, elämän kevyestä 
puolesta." (0) 15 
960. (28) "Mutta siskot eivät yhtään tykkää, kun Flores leikkaa heidän barbeilleen uu-
det, vähän sähäkämmät kampaukset." (0) 16 
------------------- 
961. (29) "Koulussa Flores pitää taideaineista, musiikista ja liikunnasta, mutta matikas-
sa ja fysiikassa hän ei ole varsinaisesti mikään haka." (0) 17 
------------------- 
962. (30) "Kerran vuodessa Esmeraldasissa pidetään iso paraati." (0) 18 
963. (31) "Koulut harjoittelevat sitä hetken, ja juhlan huippuhetki on, kun paraati kulkee 
presidentin aihion ohi." (0) 19 
964. (32) "Flores marssii muiden mukana ja soittaa marssiorkesterissa triangelia ja 
rumpua ja kerran trumpettiakin." (0) 20 
------------------- 
965. (33) "Sihteeriäiti haluaisi, että Flores menisi isona töihin pankkiin." (0) 21 
966. (34) "Mutta Flores aikoo kauneusalalle." (0) 22 
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------------------- 
967. (35) "Lukioaikana Flores käy samalla kampaamokoulua ja työskentelee iltaisin 
kampaamossa kisällinä." (0) 23 
------------------- 
968. (36) "Esmeraldassa monet tuntevat Floresin isoisän, joka ajaa taksia." (0) 24 
969. (37) "Hänen lapsensa ja lapsenlapsensa tunnistetaan jo kasvonpiirteistä." (0) 25 
970. (38) "Floresista alkaa tuntua vähän ahtaalta." (0) 26 
971. (39) "Hän haluaa isompiin ympyröihin, maailmalle, eteenpäin." (0) 27 
------------------- 
972. (40) "17-vuotiaana hän muuttaa tädin luo miljoonakaupunki Quitoon, Equadorin 
pääkaupunkiin." (0) 28 
973. (41) "Saamaan lisää hiusalan koulutusta." (0) 29 
------------------- 
974. (42) "Mutta on siinä muutakin." (0) 30 
975. (43) "Flores on kertonut tädilleen, että hän on homoseksuaali." (0) 31 
976. (44) "Elämä on helpompaa sellaisen kanssa, joka tietää." (0) 32 
------------------- 
977. (45) "Tiistaiaamu Kampin kauppakeskuksessa 16 vuotta myöhemmin." (0) 33 
978. (46) "Osana Haaviston kampanjaa Flores vetää kahvilan pöydässä keskusteluti-
laisuutta kampaajaopiskelijoiden kanssa." (0) 34 
979. (47) "Hän on juuri kertomassa, miten föönaus tehdään equadorilaiseen tapaan, 
kun kahvilan reunamilta kuuluu mölyä." (0) 35 
------------------- 
980. (48) "Homo!" (0) 36 
981. (49) "Tiedättekö, että tuo on homo!" (0) 37 
------------------- 
982. (50) "Huutaja on vanha mies lippahatussa, ja hän puskee aggressiivisesti kohti." 
(0) 38 
983. (51) "Vihreiden viestintäihminen tulee väliin." (0) 39 
------------------- 
984. (52) "Sodassa tollaset ammuttiin!" (0) 40 
------------------- 
985. (53) "Niin." (0) 41 
986. (54) "Flores on homo, ja niin on myös Pekka Haavisto." (0) 42 
------------------- 
987. (55) "Jos olisin jäänyt Esmeraldasiin, mun olisi pitänyt tehdä kaikki, mitä perheeni 
haluaa." (0) 43 
988. (56) "Siellä moni ihminen, joka on homo, menee naimisiin ja saa lapsia, koska 
heidän perheensä painostaa heidät siihen", sanoo Flores." (0) 44 
------------------- 
989. (57) "Quitossa oli jo vapaampaa, eikä kukaan tunnistanut Floresia kadulla." (0) 45 
990. (58) "Mutta kun kaverit kutsuivat Kolumbiaan ja työpaikka järjestyi pääkaupunki 
Bogotasta, Flores ei nähnyt syytä olla lähtemättä." (0) 46 
------------------- 
991. (59) "Bogotalaisessa baarissa hän tapasi ensi kertaa tuolloin 39-vuotiaan Pekka 
Haaviston." (0) 47 
992. (60) "Hänen kirkkaansiniset silmänsä herättivät heti Floresin huomion." (H+1) 7 
------------------- 
993. (61) "Sen näköisiä miehiä ei Latinalaisessa Amerikassa ole riesaksi asti." (H+1) 8 
 
Perusteet: Haaviston ulkonäköä kehutaan mainiten Haaviston kirkkaansiniset silmät. 
Seuraavassa lauseessa todetaan, ettei Haaviston kaltaisia miehiä ole "riesaksi asti."  
------------------- 
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994. (62) "Mutta lopulta Floresin englannintaitoinen ystävä jutteli Haaviston kanssa 
enemmän kuin Flores." (0) 48 
------------------- 
995. (63) "Mä puhuin tosi vähän englantia." (0) 49 
996. (64) "Mutta kyllä hän ymmärsi." (0) 50 
------------------- 
997. (65) "Oikeastaan sinä iltana Flores halusi ennen kaikkea tanssia." (0) 51 
998. (66) "Se oli mun 19. syntymäpäivä, ja me mentiin juhlimaan, ja Pekka oli siellä." 
(0) 52 
------------------- 
999. (67) "Vuosi oli 1997." (0) 53 
------------------- 
1000. (68) "Seuraavana päivänä Flores vei Haaviston ulos syömään kantaravintolaan-
sa, kursailemattomaan paikkaan, josta saa hyvää ruokaa alumiiniastioilta tarjottuna." 
(0) 54 
------------------- 
1001. (69) "Haavisto ei koskenut lihapaloihinsa, mika oli Floresista kummallista." (0) 55 
------------------- 
1002. (70) "Mutta he puhuivat, ja aika lensi." (0) 56 
1003. (71) "Siitä, miten kumpikin oli tullut elämässään vaiheeseen, jossa oli nyt." (0) 57 
1004. (72) "Ja mistä he olivat kotoisin." (0) 58 
1005. (73) "Ensin Flores luuli, että paikka nimeltä Finland sijaitsee jossain USA:ssa, 
ehkä Philadelphian lähellä." (0) 59 
------------------- 
1006. (74) "Keskustelun seuraukset tunnetaan." (0) 60 
1007. (75) "Ensin reissailua valtameren yli." (0) 61 
1008. (76) "Sitten, vuonna 1998, Flores tuli vuorostaan Suomeen." (0) 62  
------------------- 
1009. (77) "Haavistolla oli hänelle yllätys: ohjelmassa oli autoloma punaisella kupla-
Volkkarilla." (0) 63 
1010. (78) "Matka alkoi Tallinnasta ja jatkui Suomen ja Ruotsin kautta Norjaan." (0) 64 
1011. (79) "Haavisto halusi näyttää Floresille, miten Skandinaviassa eletään." (0) 65 
1012. (80) "Oli alkukesä, ja kaunista ja ihmeellistä." (0) 66 
------------------- 
1013. (81) "Elämä täällä oli niin hyvin järjestettyä verrattuna Equadorin hulinaan." (0) 
67 
1014. (82) "Talotkin ihmeen samannäköisiä ja kaikkialla siistiä." (0) 68 
1015. (83) "Ihmiset toki vähän tuppisuita, mutta silti." (0) 69 
------------------- 
1016. (84) "Equadorissa Pekasta tuntui, että kaikki näyttävät minulta, mutta Suomessa 
minusta näytti, että täällä on monta Pekkaa." (0) 70 
------------------- 
1017. (85) "Kun loma oli lopussa, Flores mietti pari päivää." (0) 71 
------------------- 
1018. (86) "Hän päätti, että hän haluaa jäädä tähän erikoiseen maahan, tämän miehen 
luo, ja nähdä, mitä tapahtuu." (0) 72 
------------------- 
1019. (87) "Neljän vuoden kuluttua, vuonna 2002, Haavisto ja Flores rekisteröivät pa-
risuhteensa." (0) 73 
------------------- 
1020. (88) "Kun Flores oli pieni, hänen isänsä kuoli auto-onnettomuudessa." (0) 74 
------------------- 
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1021. (89) "Kun Flores katsoo ainutta jäljelle jäänyttä valokuvaa isästään, hän ei muis-
ta isästä oikeastaan mitään." (0) 75 
1022. (90) "Hänelle isä tarkoittaa isoisää, Papaa, ja tädit ja enot ovat kuin sisaruksia." 
(0) 76 
1023. (91) "Papa ja isoäiti olivat talon sielu, ja heidän ympärilleen kerääntyi koko iso 
suku." (0) 77 
1024. (92) "Kun isovanhemmat kuolivat, sukulaiset pyrähtivät eri puolille maailmaa kuin 
pelästyneet linnut." (0) 78 
1025. (93) "Nyt Floresin äiti asuu Espanjassa uuden miehensä kanssa ja sisaruksia ja 
serkkuja on ympäri Eurooppaa." (0) 79 
------------------- 
1026. (94) "Kun Flores ensimmäisen kerran vei miehen kotitaloon Esmeraldasiin, mies 
oli juuri Haavisto." (0) 80 
------------------- 
1027. (95) "Floresin äiti oli vaikuttunut." (0) 81 
------------------- 
1028. (96) "Hänestä Haavisto oli komea mies, oikea kaappaus." (H+2) 1 
 
Perusteet: Floresin äidin kerrotaan olleen vaikuttunut, sillä Haavisto oli hänen mieles-
tään "komea mies", "oikea kaappaus." Näistä kaksi plussaa.  
 
------------------- 
1029. (97) "Antoniolla on poikaystävä, sukulaiset kiusasivat." (0) 82 
------------------- 
1030. (98) "Silloin Flores sanoi nolona, että eikä ole, ystävä vain." (0) 83 
------------------- 
1031. (99) "Mutta lopulta kaikki tietenkin ymmärsivät, miten asiat oikein ovat." (0) 84 
1032. (100) "Etenkin kun Flores ja Haavisto nukkuivat molemmat aina Floresin van-
hassa huoneessa." (0) 85 
------------------- 
1033. (101) "Kamppi, ja toinen elämä." (0) 86 
1034. (102) "Ohikulkija, vanhempi nainen, hymyilee ihastuneena Floresin bongattu-
aan." (0) 87 
1035. (103) "Tässä on hänen ehdokkaansa puoliso." (0) 88 
------------------- 
1036. (104) "Miten ihanan näköinen poika", nainen henkäisee." (H+1) 9 
1037. (105) "Ja hirveen hyvin pärjää julkisuudessa!" (H+1) 10 
 
Perusteet: Haaviston kumppania kehutaan "ihanan näköiseksi pojaksi ja tätä seuraa-
vassa lauseessa hänen todetaan pärjäävän hyvin julkisuudessa." 
------------------- 
1038. (106) "Julkisuus, sitä tarvitaan juuri nyt." (0) 89 
1039. (107) "Nelosen uutiset odottaa kahvilan lasiseinän vieressä." (0) 90 
1040. (108) "Vihreitten viestintäihminen kumartuu kuiskaamaan Floresille muutaman 
sanan." (0) 91 
------------------- 
1041. (109) "Flores nousee pöydästä kampaajaoppilaiden keskeltä." (0) 92 
------------------- 
1042. (110) "Kiitokset." (0) 93 
1043. (111) "Ja hyvää päivän jatkoa, Flores toivottaa yleisölle." (0) 94 
------------------- 
1044. (112) "Nuoret kampaajaoppilasnaiset ovat otettuja Floresista." (H+1) 11 
------------------- 
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1045. (113) "Se oli tosi hauska." (H+1) 12 
1046. (114) "Nuorekas." (H+1) 13 
 
Perusteet: Nuorten kampaajaoppilasnaisten todetaan olevan otettuja Floresista. Sa-
malla Floresin todetaan olevan "tosi hauska" ja "nuorekas." 
------------------- 
1047. (115) "Flores tekee urheasti vaalityötä miehensä puolesta." (H+1) 14 
 
Perusteet: Floresin todetaan tekevän urheasti Haaviston puolesta vaalityötä, josta 
plussa. 
------------------- 
1048. (116) "Tänään pitää antaa vielä kuusi haastattelua; siis aamun kolmen lisäksi." 
(0) 95 
1049. (117) "Alkuviikosta, heti vaalien jälkeen, Flores kuvitteli voivansa mennä normaa-
listi töihin kampaamoon, mutta pian kävi selväksi, ettei siitä tule mitään." (0) 96 
1050. (118) "Hän on vieläkin järkyttynyt siitä, miten uutisnälkäiset toimittajat puskivat 
lupaa kysymättä lasiovista sisään ja valokuvia otettiin sarjatulena, vaikka hän ei ollut 
yhtään varautunut." (0) 97 
1051. (119) "Sellainen on uuvuttavaa ja hämmentävää." (0) 98 
1052. (120) "Siksi Flores aikoo lähteä loppuviikoksi Eurooppaan, sukulaisten luo hui-
laamaan." (0) 99 
------------------- 
1053. (121) "Maanantaina hullunmylly jatkuu tukikonsertilla." (0) 100 
------------------- 
1054. (122) "Mutta sitä ennen vielä yksi kysymys." (0) 101 
1055. (123) "Onko presidenttiehdokkaan puolisolla lempinimeä?" (0) 102 
------------------- 
1056. (124) "Flores miettii hetken." (0) 103 
1057. (125) "Hänen silmänsä syttyvät." (0) 104 
------------------- 
1058. (126) "On." (0) 105 
1059. (127) "Carino." (0) 106 
1060. (128) "Pieni rakas." (0) 107 
------------------- 
1061. (129) (Kuvateksti, ylempi kuva) "Näiden vaalien ilmiö: Ihmiset haluavat kuvauttaa 
itsensä ehdokkaan tai tämän puolison kanssa." (H+1) 15 
 
Perusteet: Ihmisten kerrotaan haluavan näissä vaaleissa kuvauttavan itsensä ehdok-
kaan tai tämän puolison kanssa. Tämä tuodaan myönteisessä valossa esille, josta 
plussa. Merkillepantava seikka on, että HS puhuu toistuvasti Haaviston puolisosta, 
vaikka kumppani olisi juridisesti oikeampi sanonta. 
 
1062. (130) (Kuvateksti, ylempi kuva, jatkoa) "Tässä pilatesohjaaja Minna Määttä po-
seeraa Antonio Floresin vieressä." (0) 108 
1063. (131) (Kuvateksti, ylempi kuva, jatkoa 2) "Kuvaajaksi on suostunut kampanjatie-
dottaja Marja Honkonen." (0) 109 
------------------- 
1064. (132) (Kuvateksti, alempi kuva) "Kampanjapäällikkö Riikka Kämppiä ja Antonio 
Floresta naurattaa." (0) 110 
------------------- 
 
Tekstinosto ja toisto: 
1065. (133) "Antoniolla on poikaystävä, sukulaiset kiusasivat." (0) 111 
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1066. (134) "Silloin Flores sanoi nolona, että eikä ole, ystävä vain." (0) 112 
 
H+2 = 1, H+1 = 15, H-1 = 6, 0 = 112 
  
Huomio: Ehdokkaan puolisosta käytetyt ilmaisut otettiin mukaan arviointiin, koska ne 
suoraan koskettivat presidenttiehdokasta tai liittyivät tähän. 
 

8.2 DOKUMENTTI 38 
UUTISET: "Soini halusi pysyä puolueen puheenjohtajana."  
  
Laitinen, Joonas & Arola, Heikki 2012. Soini halusi pysyä puolueen puheenjohtajana. 
Helsingin Sanomat [verkkodokumentti]. N:o 22, A7. Saatavuus: < http://www.hs.fi/ 
paivanlehti/nakoislehti/2012/01/23/> (luettu 23.1.2012). 
 
1067. (1) "Soini halusi pysyä puolueen puheenjohtajana" (E) 1 
------------------- 
1068. (2) "Kannattajat halusivat, että jatkan puheenjohtajana." (E) 2 
1069. (3) "Kansanvalta on puhunut." (E) 3 
1070. (4) "Ei ole syytä murjottaa, arvioi perussuomalaisten Timo Soini, 49, tulosta tuo-
reeltaan." (E) 4 
------------------- 
1071. (5) "Tosin Soinin omakin kampanja vaikutti ponnettomalta." (E) 5 
------------------- 
1072. (6) "Viime eduskuntavaalien äänikuningas ja perussuomalaisten puoluejohtaja 
Soini lähti kisaan pitkän kalastelun jälkeen." (E) 6 
1073. (7) "Sen tulkittiin johtuneen haluttomuudesta luopua isoksi kasvaneen puolueen 
johtamisesta." (E) 7 
------------------- 
1074. (8) "Soini olikin jo ennakkoäänten laskennan jälkeen valmis myöntämään hävi-
önsä." (E) 8 
------------------- 
1075. (9) "Etenkin Paavo Lipponen (sd), Eva Biaudet (r) ja Paavo Arhinmäki (vas) otti-
vat Soinin kampanjansa aikana hampaisiinsa, mutta äänestäjien kiinnostus näytti nyt 
olevan muualla kuin asetelmassa perussuomalaiset vastaan muut." (E) 9 
 
E = 9 
 
Analyysi: Kirjoituksessa ei ollut mitään luonnehdintaa kakkoskierroksen ehdokkaista. 
 

8.3 DOKUMENTTI 39 
UUTISET: "Sanottua." 
 
HS, 2012. Sanottua. Helsingin Sanomat [verkkodokumentti]. N:o 22, A6. Saatavuus:  
< http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/23/> (luettu 23.1.2012). 
 
1076. (1) "Sanottua" (0) 1 
1077. (2) "Yritin kyllä, mutta tänään ei onnistunut." (0) 2 
1078. (3) "Sauli Niinistö sunnuntain päivänokosista." (0) 3 
------------------- 
1079. (4) "Ehdokkaat, ääntenlaskenta alkaa kohta." (0) 4 
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1080. (5) "Tuttu tunne, mutta vähän erilainen kuin ennen." (E) 1 
1081. (6) "Tsemppiä ja hyvää mieltä kaikille iltaan." (E) 2 
1082. (7) "Presidentti Tarja Halonen Twitterissä juuri ennen äänestyspaikkojen sulkeu-
tumista." (E) 3 
------------------- 
1083. (8) "Please keep me posted about Presidential election results." (E) 4 
1084. (9) "Landing at 20.45." (E) 5 
1085. (10) "Connecting flight at 21.50." (E) 6 
1086. (11) "Thanks." (E) 7 
1087. (12) "Ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb toivoi Twitterissä, että saa kuul-
la vaalituloksesta kesken lentomatkansa." (E) 8 
------------------- 
1088. (13) "Se on ollut oikein mukava kokemus". (E) 9 
1089. (14) "Vuokko Väyrynen vaalikampanjasta miehensä Paavo Väyrysen rinnalla." 
(E) 10 
------------------- 
1090. (15) "Katsotaan ensin tämä ilta ja huomenna tehdään taas täysillä töitä." (0) 5 
1091. (16) "Sauli Niinistön puoliso Jenni Haukio." (0) 6 
------------------- 
1092. (17) "Parempi puolisko on parempi televisiossakin." (0) 7 
1093. (18) "Sauli Niinistö puolisostaan Jenni Haukiosta." (0) 8 
------------------- 
1094. (19) "Se on mun rakas ammatti ja totta kai haluaisin jatkaa sitä." (0) 9 
1095. (20) "Pekka Haaviston puoliso Nexar Antonio Flores vastasi kysymykseen, jat-
kaisiko hän kampaajan ammattiaan vielä presidentin puolisona. (0) 10 
------------------- 
1096. (21) "En mä nyt ihan varmuudella tiedä." (E) 11 
1097. (22) "Psykiatri ja vasemmistoliiton veteraanipoliitikko Claes Andersson vastasi 
ennen ennakkoäänien julkistusta kysymykseen, mitä ehdokkaiden päässä liikkuu." (E) 
12 
------------------- 
1098. (23) "En osaa sanoa, toivooko sitä pojastaan presidenttiä, mutta paljon iloisia 
yllätyksiä Pekka on elämänsä aikana saanut aikaan." (H+1) 1 
 
Perusteet: Haaviston äiti kertoo poikansa aikaansaaneen elämänsä aikana paljon iloi-
sia yllätyksiä. Plussaa. 
 
1099. (24) "Pekka Haaviston äiti Anja Haavisto." (0) 11 
------------------- 
1100. (25) "Ikärasismi on ikävällä tavalla tullut näihin vaaleihin". (E) 13 
1101. (26) "Rkp:n veteraanipoliitikko Elisabeth Rehn, 76, Ylen vaalivalvojaisissa." (E) 
14 
------------------- 
1102. (27) "Elämä on tällaista." (E) 15 
1103. (28) "Sdp:n puoluesihteeri Jutta Urpilainen." (E) 16 
------------------- 
1104. (29) "Paavo Lipponen taisteli urhoollisesti maaliin asti. (E) 17 
1105. (30) "You made us proud!" (E) 18 
1106. (31) "Sdp:n puoluesihteeri Mikael Jungner kertoo Twitterissä, että puolue on yl-
peä Lipposesta." (E) 19 
------------------- 
1107. (32) "Ylös sängystä, aamupala, koira ulos, lapset kouluun." (E) 20 
1108. (33) "Sitten töihin. (E) 21  



 Liite 1 

 79 (156) 

 

1109. (34) "Muistelmia kirjoittamaan." (E) 22 
1110. (35) "Paavo Lipponen tulevaisuudensuunnitelmistaan. (E) 23 
------------------- 
1111. (36) "Ihmiset ovat tulleet ulos poliittisista kaapeistaan. (E) 24 
1112. (37) "Tämä on vastajytky." (H+1) 2 
 
Perusteet: Haaviston jatkoon pääsyn todetaan olleen "vastajytky", eli liberaalien arvo-
jen edustajien voitto, josta plussa. 
 
1113. (38) "PMMP-yhtyeen Paula Vesala Pekka Haaviston vaalivalvojaisissa." (0) 12 
------------------- 
1114. (39) "Jytkyä ei kukaan voi viedä pois." (E) 25 
1115. (40) "Timo Soini" (E) 26 
------------------- 
1116. (41) "En olisi ikinä uskonut, että joskus äänestäisin vihreää homoa, mutta siltä se 
ainakin nyt tällä hetkellä näyttää." (H+1) 3 
1117. (42) "Perussuomalaisten kansanedustaja James Hirvisaari Facebookissa." (0) 12 
 
Perusteet: Lause, jossa perussuomalaisten kansanedustaja kertoo pohtivansa vaka-
vasti Haaviston äänestämistä, voidaan pitää plussana Haavistolle. 
 
H+1 = 3, 0 = 12, E = 26 
 
Analyysi: Haavistosta on kirjoituksessa kolme myönteistä lausumaa: äidin todetessa 
poikansa aikaansaaneen elämänsä aikana monia iloisia yllätyksiä aikaan, haastatelta-
van Haaviston pääsyn toiselle kierrokselle olevan "vastajytky" ja Perussuomalaisten 
kansanedustajan James Hirvisaaren ilmaistessa, että hän "saattaa äänestää vihreää 
homoa." Myönteisiä lausumia ei Niinistöstä tuotu esiin. 
  

8.4 DOKUMENTTI 40 
UUTISET: ”Nämä ovat vasta välibileet!" 
”Äärimmäistä jännitystä, riemua ja katkeraa pettymystä. Helsingin Sanomat kiersi eh-
dokkaiden rinnalla vaali-iltana.” 
 
Kaarto, Hanna & Kervinen, Elina & Koppinen, Mari & Laitinen, Joonas & Ollikainen, 
Mari & Peltomäki, Tuomas & Rantanen, Miska & Sajari, Petri & Silfverberg, Kalle & 
Suominen, Heli & Sutinen, Teija & Toivonen, Janne & Väntönen, Elina 2012. Nämä 
ovat vasta välibileet. Helsingin Sanomat [verkkolehti]. N:o 22, A4. Saatavissa: 
<http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/23/> (luettu 23.1.2012). 
 
1118. (1) (Otsikko) ”Nämä ovat vasta välibileet” (0) 1 
------------------- 
1119. (2) (Alaotsikko) ”Äärimmäistä jännitystä, riemua ja katkeraa pettymystä." (0) 2 
1120. (3) (Alaotsikko) "Helsingin Sanomat kiersi ehdokkaiden rinnalla vaali-iltana.” (0) 3 
1121. (4) (Alaotsikko) "Väyrynen pettyi, kun Haavisto pudotti hänet toiselta kierroksel-
ta." (H+1) 1 
------------------- 
1121. (5) "Tavastia." (0) 4 
------------------- 
1122. (6) "No niin, hyvä Tavastia. (0) 5 
1123. (7) "Huu!" Wau! "Pekka Haavisto huutaa." (H+1) 2 
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Perusteet: Haaviston ilo vaalituloksesta tuodaan esille. 
------------------- 
1124. (8) "Hän seisoo Tavastia-klubin lavalla vaalivalvojaisissaan ja saa yleisöltä vas-
taanoton, jota rokkikukot voivat vain kadehtia." (H+1) 3 
 
Perusteet: Haaviston kerrotaan saavan poikkeuksellisen myönteisen vastaanoton ylei-
söltä vaalivalvojaisissaan. "...rokkikukot voivat vain kadehtia." 
------------------- 
1125. (9) "Haaviston silmäkulmissa on onnenrypyt ja hymy kohoaa vähitellen korviin." 
(H+1) 4 
 
Perusteet: Haaviston ilo vaalituloksesta tuodaan toistamiseen esille. 
 
1126. (10) "Puoliso Nexar Antonio Flores nauraa miltei ääneen." (0) 6 
------------------- 
1127. (11) "Pekka, Pekka, Pekka, Pekka!" (H+1) 5 
 
Perusteet: Yleisön kerrotaan hurraavan Pekkaa. 
------------------- 
1128. (12) "Korvat salissa menevät lukkoon, sillä sunnuntain vaalien selvin voittaja on 
täällä." (H+1) 6 
 
Perusteet: Haaviston vaalivoittoa hehkutetaan ja todetaan Haaviston olevan "vaalien 
selvin voittaja." 
 
1129. (13) "Haavisto on noussut toiselle kierrokselle keskustan Paavo Väyrysen ohi." 
(H+1) 7 
 
Perusteet: Haaviston nousu toiselle kierrokselle tuodaan esiin mainiten hänen pääs-
seen Paavo Väyrysen ohi. 
------------------- 
1130. (13) "Vihreiden puoluesihteeri ja tuore isä Panu Laturi on riemuissaan". (H+1) 8 
------------------- 
1131. (14) "En ole ikinä ollut näin onnellinen kuin olen tänään!" (H+1) 9 
1132. (15) "Tästä tilanteesta on tosi hyvä lähteä toiselle kierrokselle." (H+1) 10 
 
Perusteet: Vihreiden puoluesihteerin ja tuoreen isän Panu Laturin kerrotaan olevan 
riemuissaan jopa siinä määrin, ettei kertomansa mukaan ole ikinä ollut niin onnellinen 
kuin nyt Haaviston voittaessa. Lause arvotetaan kuitekin vain +1-arvolla, koska siinä ei 
suoraan viitata Haavistoon, vaan kerrotaan vaalihenkilöstön tuntemuksista.  
------------------- 
1133. (16) "Illan juontaja, toimittaja Rauli Virtanen epäilee, että alkaa itkeä." (0) 7 
------------------- 
1134. (17) "Klubi on täynnä nuoria ja keski-ikäisiä ihmisiä, mutta joukossa on yksi poik-
keus." (0) 8 
------------------- 
1135. (18) "Vielä alkuillasta Tavastian salin oven vieressä istuu hauras viehättävä nai-
nen, joka on viimeksi käynyt Tavastialla Hämäläisen osakunnan tanssiaisissa vuosi-
kymmeniä sitten." (0) 9 
1136. (19) "Hän on Anja Haavisto, presidenttiehdokas Pekka Haaviston äiti." (0) 10 
------------------- 
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1137. (20) "Äiti on hieman hämmentyneen oloinen, eikä oikein osaa sanoa uskaltaako 
pojasta toivoa presidenttiä." (0) 11 
------------------- 
1138. (21) "Pekan elämän reitti ei ole kulkenut normaaleja polkuja pitkin, vaan paljon 
iloisia yllätyksiä Pekka on elämänsä aikana saanut, hän sanoo." (H+1) 11 
 
Perusteet: Haaviston todetaan aikaansaaneen elämänsä aikana "paljon iloisia yllätyk-
siä", Pekan äiti toteaa, josta plussa. 
------------------- 
1139. (22) "Lavalla Haavisto kiittää kannattajiaan ja tukijoukkojaan vuolaasti, mutta 
muistuttaa kampanjan jatkumisesta: nämä ovat vain välibileet." (0) 12 
------------------- 
1140. (23) "Tänä iltana saa juhlia, mutta huomisesta (maanantaista) alkaen on orien-
toiduttava toisen kierroksen voittoon", Haavisto huutaa, ja taas kerran Tavastiaa halkoo 
rytmikäs "Pekka! Pekka! Pekka! -huuto." (H+2) 1 
 
Perusteet: Lause tuo esille useita plussan arvoisia asioita, kuten sen, että Haavisto 
pitää voittoaan juhlimisen arvoisena  (+1) mutta samalla tahtoo orientoitua myös toisen 
kierroksen voittoon (+1). Lauseessa tuodaan esille myös "rytmikäs Pekka-huutojen 
sarja, joka "halkoo Tavastiaa." (+1) Koska +2 on kuitenkin korkein arvosana, lause 
merkitään tähän luokkaan. 
------------------- 
1141. (24) "Haavisto haastattelee vielä puolisonsa." (0) 13 
------------------- 
1142. (25) "Antonio, miltä tuntuu?" (0) 14 
------------------- 
1143. (26) "Tuntuu olla upealta sinun kanssasi, ja olen oppinut sinulta aika paljon, Flo-
res vastaa." (H+2) 2 
------------------- 
1144. (27) "Älä kerro enempää, Haavisto toppuuttelee ja nauraa, taas." (0) 15 
 
Perusteet: Haaviston kumppani tuo kaksi myönteistä asiaa: hänestä "tuntuu upealta 
olla Haaviston kanssa" ja hän "on oppinut Haavistolta paljon".  
------------------- 
1145. (28) "Hotelli Presidentti." (0) 16 
------------------- 
1146. (29) "Pöö, ei ole mitään pelättävää, mörisee kokoomuksen puheenjohtaja ja 
pääministeri Jyrki Katainen Sauli Niinistön vaalivalvojaisissa Hotelli Presidentissä Hel-
singissä." (0) 17 
------------------- 
1147. (30) "Haavisto on illan voittaja, mutta Niinistö äänien ykkönen." (H+1 N+1) 12, 1 
 
Perusteet: Haaviston todetaan olleen "illan voittaja", mutta Niinistö "äänien ykkönen", 
josta molemmille plussa.  
------------------- 
1148. (31) "Niinistön valvojaisten tunnelma on hetkeä ennen lopullisen tuloksen sel-
viämistä rento, muttei riehakas." (0) 18 
1149. (32) "Aivan kuin Niinistön voitto olisi ollut jo etukäteen niin varma, että juhlakansa 
joutuu väkisin esittämään juhlivansa ennalta lähes varmaa tulosta." (N+1) 2 
------------------- 
1150. (33) "Maailmanlopun bileisiin ei ole kokoomuslaisilla syytäkään, sillä edessä on 
vielä toinen kierros, ja niskaan hengittää vakaaseen nousukiitoon itsensä saanut vih-
reiden Haavisto." (H+1) 13 
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Perusteet: Niinistön voiton tulkitaan olleen juhlapaikalla jo etukäteen varma, josta plus-
saa. Jatkolausuma, jossa juhlakansa "joutuu väkisin esittämään juhlivansa ennalta lä-
hes varmaa tulosta", on hieman kielteisen sävyinen, muttei kuitenkaan miinuksen ar-
voinen. Yksi plussa. Edessä todetaan olevan vielä toinen kierros ja Niinistön "niskaan 
hengittää vakaaseen nousukiitoon itsensä saanut vihreiden Haavisto." Plussa Haavis-
tolle.  
------------------- 
1151. (34) "Niinistön 37 prosentin äänisaalin ero Haaviston vajaaseen yhdeksääntoista 
on selvä, mutta Haavisto kiri vaalipäivänä." (H+1, N+1) 14, 3 
1152. (35) "Niinistön äänimäärä laski viitisen prosenttia ennakkoäänien tulokseen ver-
rattuna, kun taas Haavisto kiri kahdeksan prosenttia." (H+1, N-1) 15, 1 
 
Perusteet: Niinistön 37 prosentin äänisaalin ero tuodaan esille, mutta Haaviston tode-
taan "kirineen vaalipäivänä". Molemmille plussa. Jatkolauseessa todetaan Niinistön 
äänimäärän laskeneen viitisen prosenttia ennakkoäänien tulokseen verrattuna, kun 
taas "Haavisto kiri kahdeksan prosenttia." Haavistolle plussa, Niinistölle miinus.  
------------------- 
1153. (36) "Niinistö astuu lavalle kannustajien huutojen saattelemana." (N+1) 4 
------------------- 
1154. (37) "En olisi ilman teitä yhtään mitään, Niinistö kiittelee silminnähden helpottu-
neena." (N+1) 5 
------------------- 
1155. (38) "Yleisö vastaa raikuvin aplodein." (N+1) 6 
------------------- 
1156. (39) "Hyvä Sauli, hyvä me! särkyvä miesääni karjuu yleisömerestä." (N+1) 7 
------------------- 
1157. (40) "Niinistö muistuttaa, että edessä on ensimmäisen kierroksen ylivoimasta 
huolimatta vielä runsaasti töitä." (0) 19 
------------------- 
1158. (41) "Jatketaan siitä, mihin jäätiin ja meillä on kovat pohjat jatkaa." (0) 20 
1159. (42) "Toivon, että heti huomenna aamulla kaupungilla näkyy ja kuuluu, Niinistö 
yllättää kannattajiaan." (0) 21 
 
Perusteet: Niinistön kerrotaan "astuvan lavalle kannustajien huutojen saattelemana", 
josta plussa. Niinistö toteaa, ettei "olisi ilman kannattajiaan yhtään mitään" ja kiittelee 
"silminnähden helpottuneena", johon "yleisö vastaa raikuvin aplodein". Näistä myös 
plussaa. "Hyvä Sauli, hyvä me!", todetaan miesäänen huutavan, josta plussa.  
------------------- 
1160. (43) "Scandic Continental." (E) 1 
------------------- 
1161. (44) "Hotelli Scandic Continentalissa sali on isohko, joten se näyttää automaatti-
sesti puolityhjältä." (E) 2 
------------------- 
1162. (45) "Pikapikaa muodostettu kunniakuja jää harvaksi, kun Paavo Väyrynen vih-
doin saapuu Musiikkitalolta vaalivalvojaisiin." (E) 3 
1163. (46) "Se kuitenkin korvataan suosionosoituksissa." (E) 4 
1164. (47) "Samalla hetkellä kun Väyrynen astuu sisään, bändin jauhama peruskomppi 
kääntyy suoraan kertosäkeeseen: "Me ollaan sankareita kaikki." (E) 5 
------------------- 
1165. (48) "Puolueen puheenjohtajan Mari Kiviniemen kiitospuheen aikana Väyrysen 
katse harhailee ja suupieli nykii hieman, mutta pokeri pitää." (E) 6 
1166. (49) "Kiviniemi on aiemmin kertonut medialle olevansa pettynyt." (E) 7 
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------------------- 
1167. (50) "Tämä on ollut upea kampanja." (E) 8 
1168. (51) "Päivääkään en vaihtaisi pois." (E) 9 
1169. (52) "Alusta pitäen meillä oli hyvä meininki, Väyrynen puolestaan sanoo." (E) 10 
------------------- 
1170. (53) "Mitään ei olisi voitu tehdä paremmin, mutta äänet eivät vain riittäneet." (E) 
11 
------------------- 
1171. (54) "Puheen jälkeen viestimet ovat Väyrysen kimpussa." (E) 12 
1172. (55) "Ketä aiotte äänestää toisella kierroksella?" (E) 13 
------------------- 
1173. (56) "En kerro." (E) 14 
------------------- 
1174. (57) "Oletteko pettynyt?" (E) 15 
------------------- 
1175. (58) "Totta kai olen." (E) 16 
1176. (59) "Tiesin kyllä, että näin voi käydä." (E) 17 
------------------- 
1177. (60) "Menikö vaalityö hukkaan?" (E) 18 
------------------- 
1178. (61) "Ei suinkaan." (E) 19 
1179. (62) "Nuorennuin ja virkistyin." (E) 20 
------------------- 
1180. (63) "Nyt Väyrynen jo nauraa." (E) 21 
------------------- 
1181. (64) "Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen uskoo, että 
keskustan paikalliset aktiivit saivat kampanjasta uutta virtaa kuntavaaleihin." (E) 22 
------------------- 
1182. (65) "Tästä saatiin hyvä ponnahduslauta syksyn vaalitaisteluun." (E) 23 
------------------- 
1183. (66) "Paasitorni." (E) 24 
------------------- 
1184. (67) "Aivan aluksi haluaisin kiittää näiden vaalien parasta ehdokasta, Paavo Lip-
posta", sanoo puolueen puheenjohtaja Jutta Urpilainen noustessaan lavalle demarien 
vaalivalvojaisissa." (E) 25 
1185. (68) "Puolueväki puhkeaa raivokkaisiin aplodeihin." (E) 26 
------------------- 
1186. (69) "Urpilaisen mielestä Lipponen on puolustanut sosiaalidemokraattisia arvoja: 
suvaitsevaisuutta, solidaarisuutta ja kaikkea muutakin hyvää." (E) 27 
------------------- 
1187. (70) "Miksi sitten kävi niin kuin kävi?" (E) 28 
1188. (71) "Tommi Läntisen Via Dolorosa – kärsimysten tie soi taustalla, kun Urpilainen 
vastaa toimittajien kysymyksiin. (E) 29 
------------------- 
1189. (72) "Urpilainen sanoo kuulleensa paljon kommentteja Lipposen iästä." (E) 30 
1190. (73) "Nämä olivat ennen kaikkea henkilövaalit." (E) 31 
1191. (74) "Sen huomaa myös Timo Soinin kannatuksesta, Urpilainen sanoo." (E) 32 
------------------- 
1192. (75) "Kello on 22.25, kun Lipponen tulee takaisin omiensa pariin." (E) 33 
1193. (76) "Demarit heiluttavat valkoisia Lippos-huivejaan." (E) 34 
1194. (77) "Pöö, Urpilainen sanoo ensimmäisenä, kun he ovat vierekkäin lavalla." (E) 
35 
------------------- 
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1195. (78) "Lipponen sanoo ajaneensa suomalaisen sivistyksen asiaa." (E) 36 
------------------- 
1196. (79) "Tulos on mikä on, mutta tärkeintä on, että emme lähde sisäiseen pyykin-
pesuun", Lipponen sanoo." (E) 37 
------------------- 
1197. (80) "Jään pois politiikasta taas." (E) 38 
1198. (81) "Tehtävänäni on tukea teitä." (E) 39 
1199. (82) "Rohkeutta, sosiaalidemokraatit", Lipponen toivottaa." (E) 40 
------------------- 
1200. (83) "Myöhemmin hän kertoo toimittajille, että jos kampanjassa oli jotain vikaa, 
niin pitää katsoa ehdokasta." (E) 41 
1201. (84) "Ikärasismipuheita hän ei halua kommentoida." (E) 42 
------------------- 
1202. (85) "Botta." (E) 43 
------------------- 
1203. (86) "Puolueen "työmies" Matti Putkonen tarkistaa kellonajan kännykkänsä näy-
töltä kerta toisensa jälkeen, mutta aika kulkee hitaasti." (E) 44 
------------------- 
1204. (87) "19.56. 19.56. 19.56. 19.57." (E) 45 
------------------- 
1205. (88) "Kakkospaikka, uskovat ensimmäisen kauden kansanedustaja Riikka Slon-
ga-Poutsalo ja Etelä-Suomen järjestösihteeri Maria Lohela." (E) 46 
------------------- 
1206. (89) "Päätähti Timo Soini juo tv-valojen paisteessa kokista jäillä." (E) 47 
------------------- 
1207. (90) "Vihdoin kellonaika Putkosen näytöllä vaihtuu kahdeksaan, ja juhlasalin 
kankaalle heijastuu ennakkoäänten tulos: Soinille 9,5 prosenttia." (E) 48 
------------------- 
1208. (91) "Ilta on sillä sekunnilla ohi." (E) 49 
------------------- 
1209. (92) "Selvä peli, ettei toiselle kierrokselle ole asiaa", hän tunnustaa heti." (E) 50 
------------------- 
1210. (93) "Toimittajat tenttaavat, mutta Soini ei kerro, ketä aikoo toisella kierroksella 
äänestää." (E) 51 
------------------- 
1211. (94) "Loppuillan harvalukuinen kannattajajoukko juo olutta ja seuraa, kun pro-
senttilukema seilaa 9,4:n ja 9,5:n välillä." (E) 52 
------------------- 
1212. (95) "Kunnes illan päätähti palaa Musiikkitalolta omiensa joukkoon." (E) 53 
------------------- 
1213. (96) "Toinen puoli halusi minut presidentiksi, toinen puoli minun jatkavan pu-
heenjohtajana." (E) 54 
1214. (97) "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen", Soini lausuu mikrofoniin." (E) 
55 
------------------- 
1215. (98) "Nyt puolikas sali jo taputtaa." (E) 56 
------------------- 
1216. (99) "Le Bonk." (E) 57 
------------------- 
1217. (100) "Paavo Arhinmäen tuloksen varmistuttua 5,5 prosenttiin tunnelmat va-
semmistoliiton vaalivalvojaisissa helsinkiläisessä yökerhossa pikku hiljaa happanevat." 
(E) 58 
1218. (101) "Musta rytmimusiikki soi, mutta kukaan ei joraa." (E) 59 
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------------------- 
1219. (102) "Se tiedettiin jo etukäteen, että meiltä siirtyy ääniä Haavistolle." (H+1) 16 
1220. (103) "Moni halusi varmistaa Haaviston läpipääsyn toiselle kierrokselle, arvioi 
puoluesihteeri Sirpa Puhakka." (H+1) 17 
 
Perusteet: Etukäteen kerrotaan jo tiedetyn, että vasemmiston ääniä siirtyy Haavistolle, 
josta plussa. Perusteena tälle esitetään vasemmistoliiton puoluesihteeri Sirpa Puhakan 
toimesta, että "moni halusi varmistaa Haaviston läpipääsyn toiselle kierrokselle." Täs-
täkin plussa. 
------------------- 
1221. (104) "Ennakkoäänten julkistusta seurasi reipas "Hyvä Paavo!" -huutokonsertti, 
mutta ääntenlaskun edetessä myös vasemmiston kannattajien huomio kiinnittyy Haa-
viston ja Väyrysen taistoon." (0) 22 
1222. (105) "Pöytäkeskusteluissa ilmaistaan lähes yksimielinen tuki Haavistolle." (H+1) 
18 
------------------- 
1223. (106) "Musta on hyvin vanhanaikainen ajattelu että kenelle testamentataan ääni." 
(0) 23 
1224. (107) "Mutta jos katsoo noiden kahden ehdokkaan välillä, ei ole kovin vaikea 
arvata, minne vasemmistolaisen ääni menee, Arhinmäki sanoo." (H+1) 19 
 
Perusteet: Pöytäkeskusteluissa kerrotaan ilmaistavan "lähes yksimielinen tuki Haavis-
tolle", josta plussa. Arhimäki toteaa, ettei "ole kovin vaikea arvata, minne vasemmisto-
laisen ääni menee." Tästäkin plussa. 
------------------- 
1225. (108) "Kd:n puoluetoimisto." (E) 60 
------------------- 
1226. (109) "Kristillisdemokraattien puoluetoimistolla Alppilassa iloitaan ennakkoäänien 
julkistuksen jälkeen alkuillasta: "äänikuningatar", huuto kuuluu." (E) 61 
1227. (110) "Sari Essayahin kannatus on 2,6 prosenttia ja Eva Biaudet´n vain 2,5." (E) 
62 
1228. (111) "Naisten sarjan voitto tulossa", Essayah toteaa." (E) 63 
------------------- 
1229. (112) "Puolueen puheenjohtaja Päivi Räsänen koettaa löytää parin prosentin 
lukemista voiton: Ennakkoäänten perusteella menestys on parempaa kuin kuusi vuotta 
sitten presidentinvaaleissa." (E) 64 
------------------- 
1230. (113) "Myöhemmin illalla tulos kääntyy Essayah saa 2,5 prosenttia ja Biaudet 
menee niukasti ohi." (E) 65 
------------------- 
1231. (114) "Scandic Simonkenttä." (E) 66 
------------------- 
1232. (115) "Rkp:n vaalivalvojaisissa väki alkaa vähetä jo runsas puoli tuntia ennen 
kuin Eva Biaudet saapuu Musiikkitalosta." (E) 67 
------------------- 
1233. (116) "Ääniä on tullut vajaat kolme prosenttia." (E) 68 
1234. (117) "Ei kovin paljon." (E) 69 
------------------- 
1235. (118) "Biaudet korostaa kiitospuheessaan olevansa tyytyväinen menestykseen 
alueilla, joissa puolueen kannatus on perinteisesti ollut vähäistä." (E) 70 
------------------- 
1236. (119) "Monilla paikkakunnilla olisin ollut kakkoskierroksella." (E) 71 
------------------- 
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1237. (120) "Puolueen puheenjohtaja Stefan Wallin tekee tappiosta voittoa." (E) 72 
------------------- 
1238. (121) "35 000 ääntä enemmän kuin viime presidentinvaaleissa." (E) 73 
1239. (122) "Meidän tavoitteena on yhä suvaitsevaisempi, parempi ja avoimempi maa", 
hän hehkuttaa." (E) 74 
------------------- 
1240. (123) "Musiikkitalo." (E) 75 
------------------- 
1241. (124) "Ennen Musiikkitalolta vaalivalvojaisiin lähtöään ehdokkaat ehtivät ruotia 
hetken tulevaa." (E) 76 
1242. (125) "Mitä seuraavaksi, kun viikkojen vaalikamppailu on takana?" (E) 77 
------------------- 
1243. (126) "Minä johdan puoluetta ja eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa, jossa Haa-
vistokin on jäsenenä jos ei pääse presidentiksi, Timo Soini Sanoo." (0) 24 
------------------- 
1244. (127) "Paavo Väyrynen on vaisu." (E) 78 
1245. (128) "Hän ja Lipponen ovat lehdistötilaisuudessa poissaolevan tuntuisina ja hy-
pistelevät matkapuhelimiaan." (E) 79 
------------------- 
1246. (129) "Jatkan yrittäjänä." (E) 80 
1247. (130) "Tässä vaiheessa ei muuta ilmoitettavaa, Väyrynen sanoo." (E) 81 
------------------- 
1248. (131) "Eva Biaudet palaa ensi kuun alusta takaisin vähemmistövaltuutetuksi." (E) 
82 
1249. (132) "Alan silloin vahtia muun muassa Timo Soinia, Biaudet letkauttaa." (E) 83 
------------------- 
1250. (133) "Lipponen ennustaa, että Pekka Haavisto ei tule pärjäämään Niinistölle 
toisella kierroksella." (H-1) 1 
1251. (134) "Haavisto ilmoittaa olevansa eri mieltä." (0) 25 
1252. (135) "Toisesta kierroksesta ei tule läpihuutojuttua." (0) 26 
1253. (136) "Väitän, että siitä tulee tasainen enkä tiedä kumpi voittaa." (0) 27 
 
Perusteet: Paavo Lipponen ennustaa, "että Pekka Haavisto ei tule pärjäämään Niinis-
tölle toisella kierroksella", josta Haavistolle miinus.  
------------------- 
1254. (137) (Kuvateksti 1): "Pekka Haavisto oli vihreä supertähti rock-klubi Tavastialla." 
(H+1) 20 
 
Perusteet: Haaviston kerrotaan olevan "vihreä supertähti rock-klubi Tavastialla", josta 
plussa. 
------------------- 
1255. (138) (Kuvateksti 1, jatkoa): "Lavalla hänen vieressään seisoivat puoliso Nexar 
Antonio Flores ja Haavistoa alun perin presidenttiehdokkaaksi ehdottanut entinen kan-
sanedustaja Kirsi Ojansuu." (0) 28 
------------------- 
1256. (139) (Kuvateksti 2): "Kokoomus juhli Sauli Niinistöä ja hänen vaimoaan Jenni 
Haukiota hotelli Presidentissä." (N+1) 8 
 
Perusteet: Kokoomuksen kerrotaan juhlivan "Sauli Niinistöä ja hänen vaimoaan Jenni 
Haukiota hotelli Presidentissä", josta plussaa. Kokoomus oli siis varma Niinistön voitos-
ta. 
------------------- 
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1257. (140) (Kuvateksti 2, jatkoa): "Valvojaisten ulkopuolella Niinistön vahva tulos jäi 
Haaviston ja Väyrysen kaksinkamppailun varjoon." (0) 29 
------------------- 
1258. (141) (Kuvateksti 3): "Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki otti rennosti vaalivalvo-
jaisissaan." (E) 84 
------------------- 
1259. (142) (Kuvateksti 3, jatkoa): "Mukana nauramassa oli entinen kansanedustaja 
Outi Ojala." (E) 85 
 
Tekstinosto ja toisto: 
1260. (143) "Jään pois politiikasta taas." (E) 86 
1261. (144) "Rohkeutta, sosiaalidemokraatit", Lipponen toivottaa." (E) 87 
 
H+2 = 1, H+1 = 20, H-1 = 1, N+1 = 8, N-1 = 1, 0 = 29, E = 87 
 
Analyysi: Haavistoa puoltavia lausumia oli yli tuplasti enemmän, mitä voidaan pitää 
vaikuttamiskeinona. Retoriikkaa tarkasteltaessa tekstistä nousee esille muitakin seikko-
ja, jotka ansaitsevat huomion. Esimerkkinä mainittakoon Haaviston valvojaisten miltei-
pä euforinen sävy, jossa Haavistoa ja hänen menestystään luonnehtivat kommentit 
ovat kuvatekstejä myöten pitkälti superlatiivisia – ja niitä tuodaan toistuvasti esille.  
 
Niinistö tuodaan kirjoituksessa esille miltei anteeksipyytelevänä ja hänen kannattaja-
joukkonsa toisaalta voitosta varmana ja tyynenä. Toisaalta sanonta "Maailmanlopun 
bileisiin ei ole kokoomuslaisilla syytäkään, sillä edessä on vielä toinen kierros, ja nis-
kaan hengittää vakaaseen nousukiitoon itsensä saanut vihreiden Haavisto", on melko 
kummallinen. Viittaus "maailmanlopun bileisiin" antaa ennemminkin ymmärtää, että 
Niinistön valinta olisi jonkinlainen maailmanlopun alku. Lausuma sisältää näin ollen 
sisällöllisen ristiriidan. 
 
Toistuvasti tuodaan myös esille Haaviston kiriä vaalipäivänä: Niinistön äänimäärä 
"....laski viitisen prosenttia ennakkoäänien tulokseen verrattuna, kun taas Haavisto kiri 
kahdeksan prosenttia." Niiinistön kannattajakunnan reaktiot luonnehditaan muutoinkin 
hillitymmin Haavistoon verraten, mikä taas voi juontaa juurensa jonkinlaiseen "porvaris-
ton hillittyyn charmiin." 
 
Vasemmiston vaalivalvojaisia kuvataan pettyneiksi, mutta sekin tuodaan esille, että 
osan äänistä "tiedettiin siirtyvän Haavistolle", mikä päti myös seuraavaan kierrokseen, 
ainakin keskustelujen mukaan. 
 
Toisaalta kirjoituksessa ilmaistiin myös Lipposen kannanotto, jonka mukaan Haavisto 
ei tule pärjäämään Niinistölle, tuotiin esille, samoin kuin Haaviston epäily Lipposen lau-
sumasta. 
 

8.5 DOKUMENTTI 41 
UUTISET: ”Haavisto kiri huimasti kakkoseksi." 
”Sauli Niinistö oli ylivoimainen presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella. Suurin 
yllätys oli Pekka Haaviston huikea kiri kakkoseksi. Helsingissä Haavisto jäi vain 2,7 
prosenttiyksikön päähän Niinistöstä. Paavo Väyrynen putosi niukasti toiselta kierroksel-
ta.” 
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Pohjanpalo, Olli 2012. Haavisto kiri huimasti kakkoseksi. Helsingin Sanomat [verkko-
lehti]. N:o 22, A3. Saatavissa: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/23/> 
(luettu 23.1.2012). 
 
1262. (1) ”Haavisto kiri huimasti kakkoseksi” (H+2) 1 
 
Perusteet: Haaviston esilletuominen otsikossa myönteisessä mielessä "..kiri huimasti 
kakkoseksi" tuo kaksi plussaa. 
------------------- 
1263. (2) "Sauli Niinistö oli ylivoimainen presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella. 
(N+2) 1 
 
Perusteet: Niinistön nostaminen alaotsikkoon "ylivoimaisena" (+1)  presidentinvaalien 
ensimmäisellä kierroksella (+1) tuo kaksi plussaa. 
 
1264. (3) "Suurin yllätys oli Haaviston huikea kiri kakkoseksi." (H+2) 2 
 
Perusteet: Haaviston "huikean kirin kakkoseksi" todetaan olleen "suurin yllätys". Näistä 
tulee jo kaksi plussaa sen lisäksi, että Haavisto nostettiin myös alaotsikkoon, josta 
myös plussa. Silti +2 on suurin luokitus. 
 
1265. (4) "Helsingissä Haavisto jäi vain 2,7 prosenttiyksikön päähän Niinistöstä. (H+1) 
1 
 
Perusteet: Haaviston todetaan jääneen niukasti Niinistön jälkeen Helsingissä.  
 
1266. (5) "Paavo Väyrynen putosi niukasti toiselta kierrokselta." (E) 1 
------------------- 
1267. (6) "Sauli Niinistö (kok) saa toiselle vaalikierrokselle vastustajakseen huikean 
kirin tehneen Pekka Haaviston (vihr). (0) 1 
 
1268. (7) "Haavisto nousi ohi Paavo Väyrysen (kesk) varsinaisena vaalipäivänä ja var-
singin Helsingissä annetuilla äänillä." (H+1) 2 
 
Perusteet: Haaviston nousu Väyrysen ohi varsinaisena vaalipäivänä ja etenkin Helsin-
gissä annetuilla äänillä tuodaan esille, josta plussa. 
------------------- 
1269. (8) "Haavisto sai helsinkiläisten äänistä peräti 34,5 prosenttia, kun Niinistö sai 
37,2 prosenttia." (H+1 N+1) 3, 1 
 
Perusteet: Haaviston äänimäärää Helsingissä tuodaan toistamiseen esille. Niinistön 
prosenttimäärä mainitaan myös, molemmille plussa. 
------------------- 
1270. (9) "Niinistö voitti vaalit kaikissa muissa manner-Suomen vaalipiireissä paitsi 
Oulussa ja Lapissa, joissa Väyrynen oli ykkönen." (N+1) 2 
 
Perusteet: Niinistön kerrotaan voittaneen vaalit kaikissa manner-Suomen vaalipiireissä, 
Oulua ja Lappia lukuunottamatta, jossa Väyrynen oli ykkönen. 
------------------- 
1271. (10) "Haavisto sai tasaisen korkeita äänimääriä kaikissa eteläisissä vaalipiireis-
sä." (H+1) 4 
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Perusteet: Haaviston kerrotaan saaneen tasaisen korkeita äänimääriä kaikissa eteläi-
sissä vaalipiireissä. 
------------------- 
1272. (11) "Jo kolmatta kertaa keskustan presidenttiehdokkaana esiintyneen Väyrysen 
pitkä kampanja päätyi pettymykseen." (E) 2 
 
1273. (12) "Haavisto voitti äärimmäisen tiukassa kamppailussa Väyrysen lopulta vain 
1,3 prosenttiyksilöllä." (H+1) 5 
 
Perusteet: Haaviston todetaan voittaneen "äärimmäisen tiukassa kamppailussa Väyry-
sen lopulta vain 1,3 prosenttiyksiköllä." Haaviston voiton syiden erittelyä jatketaan. 
------------------- 
1274. (13) "Perussuomalaisten Timo Soini ja Sdp:n Paavo Lipponen jäivät kauas kärki-
kolmikosta lyöden silti vasemmistoliiton Paavo Arhinmäen." (E) 3 
1275. (14) "Rkp:n Eva Biaudet ja kristillisdemokraattien Sari Essayah jäivät hännän-
huipuiksi." (E) 4 
------------------- 
1276. (15) "Ensimmäistä kertaa vuoden 1982 jälkeen presidentiksi ei valita Sdp:n eh-
dokasta." (E) 5 
1277. (16) "Toinen kierros käydään sunnuntaina 5. helmikuuta." (0) 2 
------------------- 
1278. (17) (Kuvaotsikko) "Paavo Väyrysen pitkä kampanja ei riittänyt toiselle kierroksel-
le." (E) 6 
------------------- 
1279. (18) (Kuvaotsikko) "Paavo Lipponen jäi 6,7 prosentin kannatuksella Timo Soinin-
kin taakse." (E) 7 
 
1280. (19) (Kuvateksti, ylin kuva) "Presidentinvaalien toisella kierroksella kohtaavat 
Pekka Haavisto (vihr) ja Sauli Niinistö (kok)." (0) 3 
1281. (20) (Kuvateksti, ylin kuva, jatkoa) "Miehet mittailivat toisiaan Musiikkitalon vaali-
valvojaisissa sunnuntaina." (0) 4 
 
Huom! Ehdokkaan nimen nostamisesta kuvatekstiin ei itsessään tule plussaa, vaan se 
arvotetaan neutraalisti leipätekstin ohella. 
 
H+2 = 2, H+1 = 5, N+2 = 1, N+1 = 2, 0 = 4, E = 7 
 
Huomio: Merkillepantavaa oli, että hävinnyt nostettiin pääotsikkoon myönteisessä va-
lossa ja voittaja Niinistö pääsi vain alaotsikkoon. Samoin Haaviston kiriä ja menestystä 
etelän kaupungeissa esilletuodaan. HS pyrkii vaikuttamaan juuri tämänkaltaisilla esille-
otoilla. Jo aiemmin puhuttiin gallupien vaikutuksesta, jossa nosteesta tuli itseään kan-
nattava kierre. 
 

8.6 DOKUMENTTI 42 
UUTISET: ”Haavisto oli varsinaisen vaalipäivän selvä ykkönen Helsingissä”  
 
HS, 2012. Haavisto oli varsinaisen vaalipäivän selvä ykkönen Helsingissä. Helsingin 
Sanomat [verkkolehti]. N:o 22, A6. Saatavissa: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/ 
2012/01/23/> (luettu 23.1.2012). 
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1282. (1) (Otsikko) "Haavisto oli varsinaisen vaalipäivän selvä ykkönen Helsingissä.” 
(H+2) 1 
 
Perusteet: Haaviston nimi nostettu otsikkoon, josta plussa, ja "varsinaisen vaalipäivän 
ykkösestä Helsingissä" toinen plussa. 
------------------- 
1283. (2) "Vihreiden Pekka Haavisto oli varsinaisen vaalipäivän ääniharava Helsingin 
vaalipiiriissä." (H+1) 1 
 
Perusteet: Haaviston todetaan olleen varsinaisen vaalipäivänä ääniharava Helsingin 
vaalipiirissä. 
 
1284. (3) "Hän sai Helsingissä sunnuntaina annetuista äänistä yli 80 000 eli 39 pro-
senttia." (H+1) 2 
 
Perusteet: Haaviston vaalivoiton syiden erittelyä jatketaan. 
------------------- 
1285. (4) "Ennakkoäänissä Haavisto oli kuitenkin niin paljon jäljessä kokoomuksen 
Sauli Niinistöä, ettei kiri lopulta riittänyt ykkössijaan." (H-1) 1 
 
Perusteet: Haaviston todetaan olleen ennakkoäänissä "niin paljon jäljessä Niinistöstä, 
ettei kiri lopulta riittänyt ykkössijaan", josta miinus. 
------------------- 
1286. (5) "Niinistö sai ennakkoäänistä yli 40 prosenttia ja piti lopullisissa tuloksissa pin-
tansa vajaan 10 000 äänen eli 2,5 prosenttiyksikön turvin." (N+1) 1 
 
Perusteet: Vaikka Niinistön todetaan voittaneen, antaa lauseelle hienoisen vähättele-
vän sävyn "piti lopullisissa tuloksissa pintansa..." -lauseen ansiosta. Tämä on kuitenkin 
niin hienovarainen toteamus, ettei se vaikuta lopputulokseen. Plussaa silti. 
------------------- 
1287. (6) "Niinistön kokonaisäänimäärä oli Helsingissä 132 775 eli 37,2 prosenttia, 
Haaviston 123 100 eli 34,5 prosenttia." (H+1 N+1) 3, 2 
 
Perusteet: Molempien ehdokkaiden äänimäärät Helsinkiä koskien tuodaan esille, josta 
plussat molemmille. 
------------------- 
1288. (7) "Helsingin kolmonen oli keskustan Paavo Väyrynen 6,2 prosentin kannatuk-
sella." (E) 1 
1289. (8) "Neloseksi selvisi perussuomalaisten Timo Soini 5,9 prosentilla ja viidenneksi 
Sdp:n Paavo Lipponen 5,8 prosentilla." (E) 2  
1290. (9) "Ennakkoäänissä Lipponen oli vielä kolmantena." (E) 3 
------------------- 
1291. (10) "Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki sai Helsingin äänistä 5,7 prosenttia, 
Rkp:n Eva Biaudet 2,9 prosenttia ja hännänhuippu kristillisten Sari Essayah 1,7 pro-
senttia." (E) 4 
 
H+2 = 1, H+1 = 3, H-1 = 1, N+1 = 2, E = 4 
 
Analyysi: Toimitus tuo otsikossa esiin varsinaisen vaalipäivän tulokset ja nostaa ne 
ykkösasiaksi. Haastaja nostetaan etusijalle tässäkin uutisessa ja varsinainen vaalitulos 
jää toiselle sijalle. Vaikuttamista tämäkin. 
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8.7 DOKUMENTTI 43 
UUTISET: ”Kallio on Pekka Haaviston vankinta tukialuetta." 
”Hän osoitti olevansa kantakaupungin nuorten aikuisten ykkönen.” 
 
Salonen, Juha 2012. Kallio on Pekka Haaviston vankinta tukialuetta. Helsingin  
Sanomat [verkkolehti]. N:o 23, A7. Saatavissa: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/ 
2012/01/24/> (luettu 24.1.2012). 
 
1292. (1) (Pääotsikko) "Kallio on Pekka Haaviston vankinta tukialuetta". (H+2) 1 
------------------- 
1293. (2) (Alaotsikko) "Hän osoitti olevansa kantakaupungin nuorten aikuisten ykkö-
nen" (H+2) 2 
 
Perusteet: Haaviston nostaminen otsikkoon tuo plussan, kuten toteamus Kallion olevan 
Haaviston ykkösaluetta toisen plussan. Haaviston nostaminen alaotsikkoon ja toteamu, 
että hän oli "kantakaupungin nuorten aikuisten ykkönen", tuo kaksi plussaa sekin. 
------------------- 
1294. (3) "Upeaa, voitto!! (H+1) 1 
 
Perusteet: Haastateltu pitää Haaviston voittoa upeana asiana. 
------------------- 
1295. (4) "Oikea mies tuli kakkoseksi", Desiree Roose hihkuu harjatessaan Kaarlenka-
dun kinokseen jumittunutta Skodaansa." (H+1) 2 
 
Perusteet: Haastateltu pitää Haaviston voittoa oikeutettuna. 
------------------- 
1296. (5) "Katolta irtoava lumiryöppy muistuttaa pienimuotoista ilotulitusta." (E) 1 
------------------- 
1297. (6) "Pitkänsillan pohjoispuoli ja erityisesti Kallio olivat Pekka Haaviston vahvinta 
tukialuetta presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella." (H+1) 3 
 
Perusteet: Haaviston vahvimmat tukialueet, eli Pitkänsillan pohjoispuoli ja erityisesti 
Kallio tuodaan esille, josta plussa. 
 
1298. (7) "Haaviston valitsi paikoin lähes 60 prosenttia Kalliossa äänestäneistä." (H+1) 
4 
 
Perusteet: Haaviston vahvimman tukialueen äänestysprosentit tuodaan esille, josta 
plussa. 
------------------- 
1299. (8) "Myös Sörnäisissä, Alppilassa ja Siltasaaressa Haavisto oli ylivoimainen yk-
könen." (H+1) 5 
 
Perusteet: Vahvimpien Haaviston tukialueiden luettelua jatketaan, josta plussa. 
 
1300. (9) "Roosea tulos ei yllätä." (H+1) 6 
 
Perusteet: Haastateltava ei ylläty Haaviston menestyksestä eli pitää sitä selvänä asia-
na, josta plussa. 
------------------- 
1301. (10) "Suurin osa täällä asuvista nuorista äänesti varmaan Haavistoa." (H+1) 7 
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Perusteet: Haastateltava arveli nuorten äänestäneen Haavistoa, toisin kuin Niinistön 
kannattajat tuodaan muissa yhteyksissä esille konservatiivisina, vanhanaikaisina ja 
vanhoina, josta plussa. 
 
1302. (11) "Myös monet vanhemmat ihmiset innostuivat hänestä." (H+1) 8 
 
Perusteet: Viittaus "myös vanhempiin ihmisiin" tarkoittanee, että Haavistoa äänestivät 
monet ikäluokat, josta plussa. 
------------------- 
1303. (12) "Vielä 1950-luvulla Kallio tunnettiin julkisten saunojen, pimeiden lestien ja 
väkevien työmiesten kaupunkina." (E) 2 
1304. (13) "Sosiaalidemokraateilla ja pienemmillä vasemmistopuolueilla oli vakaa ja-
lansija pohjoisissa kaupunginosissa." (E) 3 
------------------- 
1305. (14) "Ajat ovat muuttuneet." (E) 4 
------------------- 
1306. (15) "Uudet asuinkorttelit ovat vetäneet seudulle keskiluokkaista väkeä ja lapsi-
perheitä." (E) 5 
1307. (16) "Opiskelijat ja taiteilijat miehittävät alueen kahviloita ja baareja." (E) 6 
------------------- 
1308. (17) "Jo viime presidentinvaaleissa vihreiden Heidi Hautala osoitti cityliberaalien 
aatteiden saaneen jalansijaa Kalliossa." (0) 1 
1309. (18) "Hän ei vielä saanut lumipalloa liikkeelle." (0) 2 
------------------- 
1310. (19) "Nyt Haavisto räjäytti potin". (H+1) 9 
 
Perusteet: Haaviston voittoa ilmaistaan "potin räjäyttämisellä", josta plussa. 
 
1311. (20) "Helsinginkadun Ravintola Roskapankkiin poikennut Teuvo Matala myöntää, 
että yllätys se oli." (0) 3 
------------------- 
1312. (21) "Haavistoa taisivat äänestää täällä kaikenlaiset ihmiset." (H+1) 10  
 
Perusteet: Haaviston äänestäjien arvellaan muodostuneen "kaikenlaisista ihmisistä."  
 
1313. (22) "Puolueilla ei ollut mitään merkitystä, tämä oli henkilövaali". (0) 4 
------------------- 
1314. (23) "Toisaalta Haaviston puheenvuorot huono-osaisten puolesta saatettiin pan-
na Kalliossa tarkkaan merkille." (H+1) 11 
 
Perusteet: Haaviston todetaan pitäneen kuitenkin puheenvuoroja huono-osaisten puo-
lesta, joka on ehdottomasti myönteinen seikka. Tästä plussa. 
------------------- 
1315. (24) "Solidaarisuuden ja suvaitsevaisuuden sanoma vetosi varmasti nuoriin." 
(H+2) 3 
 
Perusteet: Solidaarisuuden ja suvaitsevaisuuden sanoman arvellaan vedonneen nuo-
riin, josta kaksi plussaa. 
------------------- 
1316. (25) "Kaikkien kalliolaisten ääniä ei Haaviston hillitty charmi sentään lunastanut." 
(0) 5 
------------------- 
1317. (26) "Viimeisissä televisioväittelyissä hän oli oikein edukseen." (H+1) 12 
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1318. (27) "Mutta hänen miespuolinen kumppaninsa vaikuttaa sen verran, että en hän-
tä äänestänyt." (H-1) 1 
------------------- 
1319. (28) "Olen sen verran vanhanaikainen mies", Karhupuiston laidassa pesulaa 
pitävä Heikki Reilin sanoo. (0) 6 
 
Perusteet: Haaviston todetaan olleen viimeisessä televisioväittelyssä "oikein edukseen, 
mutta silti haastateltava toteaa Haaviston miespuolisen kumppaninsa aikaansaaneen 
sen, ettei haastateltava äänestänyt häntä. Haastateltavan "vanhanaikaisuus" tuodaan 
esille. 
------------------- 
1320. (29) "Hakaniemessä Laura Halenius sen sijaan iloitsee Haaviston toisen kierrok-
sen paikasta." (H+1) 13 
 
Perusteet: Haastateltava kertoo iloitsevansa Haaviston toisen kierroksen paikasta. 
------------------- 
1321. (30) "Hän osoitti olevansa kantakaupungin nuorten aikuisten ykkönen." (H+1) 14 
 
Perusteet: Haaviston kerrotaan osoittaneen olevansa "kantakaupungin nuorten aikuis-
ten ykkönen." 
 
1322. (31) "Haavistolle on tilaus arvojohtajana (+1), hän on suvaitsevainen (+1) ja hel-
posti lähestyttävä." (+1) (H+2) 4 
 
Perusteet: Haavistolle todetaan olevan "tilaus arvojohtajana", jonka lisäksi hänen tode-
taan olevan suvaitsevainen ja helposti lähestyttävä." 
------------------- 
1323. (32) (Kuvateksti) "Lumi pöllysi, kun Desiree Roose putsasi maanantaina autoaan 
lumen alta Kalliossa." (E) 7 
------------------- 
1324. (33) (Kuvateksti) "Haavistoa taisivat äänestää täällä kaikenlaiset ihmiset", tuu-
maa Teuvo Matala ravintola Roskapankissa." (H+1) 15 
 
Perusteet: Haaviston äänestäjäkunnan monipuolisuutta tuodaan toistuvasti esille, tällä 
kertaa kuvatekstissä. 
------------------- 
 
Tekstinosto ja toisto: 
1325. (34) "Myös Sörnäisissä, Alppilassa ja Siltasaaressa Haavisto oli ylivoimainen 
ykkönen." (H+1) 16 
 
Yhteensä 34 lausumaa. 
 
H+2 = 4, H+1 = 16, H-1 = 1, 0 = 6, E = 7 
 
Analyysi: Haavistoa esilletuodaan solidaarisuuden ja suvaitsevaisuuden sanansaatta-
jana sekä kantakaupungin nuorten aikuisten ykkösenä. Haavistolle todetaan olevan 
tilaus arvojohtajana, jota on helppo lähestyä. Juttu esilletuo myös sen, että "Haavistoa 
taisivat äänestää kaikenlaiset ihmiset." Toisaalta kirjoitus tuo esille myös Haavistoa 
äänestämättä jättäneen henkilön mielipiteineen vanhanaikaisena. Tällä haastateltu 
viittaa mielipiteeseensä Haaviston miespuolisesta kumppanista. 
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8.8 DOKUMENTTI 44 
UUTISET: ”Jupperi äänesti Niinistöä." 
”Sehän on sen puolen Westendiä.”  
 
Huuskonen, Matti 2012. Jupperi äänesti Niinistöä. Helsingin Sanomat [verkkolehti].  
N:o 23, A8. Saatavissa: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/24/>  
(luettu 24.1.2012). 
 
1326. (1) (Otsikko) "Jupperi äänesti Niinistöä". (N+2) 1 
------------------- 
1327. (2) (Alaotsikko) "Sehän on sen puolen Westendiä". (N+1) 1 
 
Perusteet: Westendin todetaan olevan Niinistön tukialuetta, josta plussa 
------------------- 
1328. (3) "Kokoomuksen Sauli Niinistön sydänmailla Espoon Jupperissa oli maanan-
taina alkuiltapäivästä hiljaista: omakotitaloja, autokatoksia, jääkiekkomaaleja, polkupyö-
riä ja suksia sekä harakka." (0) 1 
------------------- 
1329. (4) "No, oli Jupperissa sentään joku liikenteessäkin, Mercedes-Benz E 280:n 
ratissa". (E) 1 
1330. (5) "Kaartoi pihaan, astui autosta ja olisi ryhtynyt juttusillekin, jos ei olisi käynyt 
kotona vain pistäytymässä kesken työpäivän." (E) 2 
------------------- 
1331. (6) "Hymyn mies ehti kuitenkin väläyttää Niinistön nimen kuullessaan, lämpimän 
hymyn." (N+1) 2 
1332. (7) "Olisiko kuulunut enemmistöön?" (0) 2 
 
Perusteet: Niinistön nimen kuuleminen saa aikaan kuulijassa myönteisen reaktion, hy-
myn. 
 
1333. (8) "Kokoomuksen ehdokas haravoi Jupperin äänistä peräti 61,4 prosenttia. 
(N+1) 3 
1334. (9) "Paremmin Niinistöllä meni vain Westendissä, jossa häntä äänesti 68,3 pro-
senttia." (N+1) 4 
 
Perusteet: Niinistön menestys Jupperissa tuodaan esille, josta plussaa. Westendissä 
Niinistö sai vielä enemmän ääniä, josta siitäkin plussa.  
------------------- 
1335. (10) "Westendin tietävät kaikki, mutta mikä on tämä Jupperi?" (0) 3 
------------------- 
1336. (11) "Se on sen puolen Westendiä", sanoo kiinteistönvälittäjä." (0) 4 
------------------- 
1337. (12) "Ai minkä puolen?" (0) 5 
------------------- 
1338. (13) "Laaksolahden, Järvenperän, Lippajärven..." (0) 6 
1339. (14) "Niinistö asuu itsekin niillä kulmilla, kiinteistövälittäjä haarukoi Espoon keski-
osien järviseutua." (0) 7 
1340. (15) "Omakotitalojen hintapyynnöt alkavat Jupperissa puolesta miljoonasta ylös-
päin, ja kauppa kuuluu käyvän hyvin." (0) 8 
------------------- 
1341. (16) "Vaan kuunnellaanpa, mitä tilastotieteilijä osaa Jupperin pienalueesta ker-
toa." (0) 9 
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------------------- 
1342. (17) "Pienalueen rajat eivät osu tarkalleen yksiin äänestysalueen rajojen kanssa, 
mutta suuntaa antavasti kyllä." (0) 10 
------------------- 
1343. (18) "Jupperilaisten keskitulot olivat vuonna 2009 runsaat 43 000 euroa, yli 9 000 
euroa enemmän kuin koko Espoossa, kertoo Arja Munter kaupungin asiakirjahallinto-, 
käännös- ja tietopalveluista." (0) 11 
------------------- 
1344. (19) "On Munterilla muutenkin mielenkiintoista kerrottavaa." (0) 12 
1345. (20) "Melkein kaikki jupperilaiset asuvat pientalossa." (0) 13 
------------------- 
1346. (21) "Liki 2 000 asunnosta rivitaloasuntoja on alle 200 ja kerrostaloasuntoja vain 
26." (0) 14 
1347. (22) "Arava-vuokra-asuntoja Jupperissa ei ole yhtään." (0) 15 
------------------- 
1348. (23) "Eniten Jupperissa asuu lapsiperheitä." (0) 16 
1349. (24) "Parisuhteen muodoista jyllää avioliitto." (0) 17 
------------------- 
1350. (25) "Siellä täällä, sattumina iltapäivän autiudessa, erottuu lumenluojia." (E) 3 
------------------- 
1351. (26) "Anteeksi, mutta äänestittekö Niinistöä?" (0) 18 
------------------- 
1352. (27) "Ehkä mä pidän sen salaisuutena, vastaa Markku Tarvas, teleyhtiön tuote-
päällikkö ja syntyperäinen jupperilainen, joka muutti takaisin kotikyläänsä vuonna 
1991." (0) 19 
------------------- 
1353. (28) "Talo nousi lapsuudenkodin maista lohkaistulle tontille." (E) 4 
------------------- 
1354. (29) "Ennen täällä oli köyhempää, meilläkin ulkoveski, ennenkuin tuli kunnallis-
tekniikka." (E) 5 
1355. (30) "Tämä oli Helsingin duunareitten mökkialuetta." (E) 6 
1356. (31) "Ostivat sotien jälkeen, ja osa jäi tänne asumaan", Tarvas kuvaa. (E) 7 
------------------- 
1357. (32) "Nyt on tontit lohkottuja rakennettu isoja hienoja taloja." (0) 20 
1358. (33) "Ei varmaan ihan tyhjätaskuja." (0) 21 
1359. (34) "Keskiluokkaa ja yrittäjiä, aika paljon kokoomuksen peruskannattajakuntaa", 
hän tulkitsee Niinistön menestystä." (N+1) 5 
 
Perusteet: Niinistön kannattajiston arvellaan muodostuvan keskiluokasta ja yrittäjistä, 
eli menestyneistä ihmisistä. Siitä plussa. Toisaalta lauseen voisi tulkita negatiiviseksi-
kin, mutta myönteisyyden arvelen olevan todennäköisempi vaihtoehto. 
 
1360. (35) (Kuvateksti) ”Markku Korvas kolasi maanantaina lumia kotinsa pihamaalta 
Espoon Jupperissa.” (E) 8 
 
N+2 = 1, N+1 = 5, 0 = 21, E = 8 
 
Analyysi: Kokoomuksen äänestäjät tuodaan esille etäisinä ja hyvin toimeentulevina. 
Korkeaa Niinistön kannatusta ei tuoda otsikossa esille prosentteina, ei myöskään Wes-
tendiä, jossa oli suurempi kannatus Niinistölle kuin Jupperissa. Se, että tarvittiin tilasto-
tieteilijän kommentti Jupperista ja sen asukkaiden tulotasosta, kertoo jotain toimittajan 
asenteista. Vastaavaa kyselyä ei Kalliosta tehty. 
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"Kokoomuksen ehdokas haravoi Jupperin äänistä peräti 61,4 prosenttia" -sanonnassa 
yritetään ehkä häivyttää Niinistön nimeä? 
 
Niinistön todetaan itsekin asuvan "...niillä kulmilla, kiinteistövälittäjä haarukoi Espoon 
keskiosien järviseutua, jonka vuoksi asuinseutua kuvailevat luonnehdinnat otetaan mu-
kaan arviointiin. 
 

8.9 DOKUMENTTI 45 
UUTISET: ”Keminmaa sulattelee Paavo Väyrysen tappiota.”  
 
Mainio, Tapio 2012. Keminmaa sulattelee Paavo Väyrysen tappiota. Helsingin  
Sanomat [verkkolehti]. N:o 23, A6. Saatavuus: < http://www.hs.fi/paivanlehti/ 
nakoislehti/2012/01/24/> (luettu 24.1.2012). 
 
1361. (1) (Otsikko) "Keminmaa sulattelee Paavo Väyrysen tappiota” (E) 1 
------------------- 
1362. (2) (Ingressi) "Huoltamolla uskotaan, että itsenäisessä Lapissa Väyrynen olisi 
presidentti." (E) 2 
------------------- 
1363. (3) "Keminmaa." (E) 3 
1364. (4) "Tunnelma Keminmaan Teboilin baarissa on maanantaina apea." (E) 4 
1365. (5) "Huoltoasemalle kerääntynyt "pienoisparlamentti" sulattelee paikkakunnan 
oman suuruuden Paavo Väyrysen tappiota." (E) 5 
------------------- 
1366. (6) "Itse ehdokas ei maanantaina kommentoinut tulosta medialle lainkaan." (E) 6 
------------------- 
1367. (7) "Eteläsuomalaiset pelasivat Väyrysen ulos toiselta kierrokselta", sanoo ke-
minmaalainen Jouni Savolainen." (E) 7 
------------------- 
1368. (8) "Se oli jo suuri virhe, kun Paavo lähti eduskuntavaaliehdokkaaksi etelässä." 
(E) 8 
1369. (9) "Huonostihan siinä kävi", Martti Kanto, 67, lausuu." (E) 9 
------------------- 
1370. (10) "Keskusta- ja Väyrys-kammo on etelässä yhä suuri." (E) 10 
1371. (11) "Yritämme sulatella ikävää tulosta, sanoo paikallisen Keminmaan Keskustan  
johtokunnan puheenjohtaja Raimo Arponen." (E) 11 
1372. (12) "Hän oli organisoimassa joukkoja vaalikentälle." (E) 12 
------------------- 
1373. (13) "Arposen mukaan tunnelma kentällä oli ennen vaalia kuitenkin hyvä." (E) 13 
------------------- 
1374. (14) "Jos Lappi olisi itsenäinen, Väyrynen valittaisiin presidentiksi, uskotaan 
huoltamon parlamentissa." (E) 14 
1375. (15) "Väyrynen korjasi ykkössijan jokaisessa Lapin kunnassa." (E) 15 
1376. (16) "Myös Oulun vaalipiirissä Väyrynen pärjäsi hyvin." (E) 16 
1377. (17) "Hän sai eniten, 35,2 prosenttia äänistä." (E) 17 
------------------- 
1378. (18) "Keminmaalla hän sai äänistä 58 prosenttia." (E) 18 
1379. (19) "Äänestysprosentti oli Lapin korkein: 77,5." (E) 19 
------------------- 
1380. (20) "Väyrystä äänestettiin yli puoluerajojen." (E) 20 
------------------- 
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1381. (21) "Väyrynen teki hirvittävän raskaan kampanjan." (E) 21 
1382. (22) "Kuka muu poliitikko olisi siihen pystynyt? vasemmistoliiton edustajana Ke-
minmaan valtuustossa Timo Rimpisalo, 62, kysyy. (E) 22 
------------------- 
1383. (23) "Väyrysen naapurissa Keminmaalla asuva Rimpisalo on seurannut Väyry-
sen uraa nuoruudesta saakka." (E) 23 
------------------- 
1384. (24) "Nuoriso ratkaisi vaalin Haaviston hyväksi loppumetreillä." (H+1) 1 
 
Perusteet: Haaviston kannattajakunnan arvellaan olleen nuoria. 
 
1385. (25) "Nämä olivat lopulta henkilövaalit ja uuden ajan alku." (0) 1 
1386. (26) "Saa nähdä, miten lappilaiset äänestävät toisella kierroksella vai jäädäänkö 
kotiin", hän sanoo." (E) 24 
------------------- 
1387. (27) "Väyrynen istuu Keminmaalla kunnanvaltuustossa, jossa keskustalla on 
enemmistö. (E) 25 
------------------- 
1388. (28) "Enemmistön avulla Väyrynen muutatti valtuuston kokouspäivän torstailta 
maanantaille, jotta ennättäisi paremmin paikalle." (E) 26 
------------------- 
1389. (29) "Monta kertaa siellä on istunut varavaltuutettu." (E) 27  
1390. (30) "Väyrynen on toiminut puhelimitse taustapiruna", Rimpisalo kertoo." (E) 28 
------------------- 
1391. (31) "Väyrysen johtaman Pohjantähti-opiston pihalla on hyytävä 21 asteen pak-
kanen." (E) 29 
1392. (32) "Opistossa on pidtty ravintolaa, tansseja ja kursseja syrjäytyneille nuorille." 
(E) 30 
------------------- 
1393. (33) "Opistoon kuuluvan nuorisokodin pojat ovat ulkona tupakalla." (E) 31 
------------------- 
1394. (34) "Joulun aikaan Väyrynen kävi pitämässä meille puheen", Tommi Karjalainen 
kertoo. (E) 32 
------------------- 
1395. (35) "Jotakin hän höpisi, mutten oikein muista mitä." (E) 33 
 
H+1 = 1, 0 = 1, E = 33 
 
Analyysi: Vain yksi Haavistoa puoltava kommentti, joka toteaa vain "nuorison ratkais-
seen ensimmäisen kierroksen vaalit Haaviston hyväksi" ja Väyrysen tappioksi. 
 

8.10 DOKUMENTTI 46 
UUTISET: ”Epävarmat etsivät ehdokasta.”  
”Presidentinvaalien toisella kierroksella eivät päde perinteiset jaot.” 
 
Junkkari, Marko & Rantanen, Miska 2012. Epävarmat etsivät ehdokasta. Helsigin Sa-
nomat [verkkolehti]. N:o 23, A5. Saatavissa: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/ 
2012/01/24/> (luettu 24.1.2012). 
 
1396. (1) "Epävarmat etsivät ehdokasta" (0) 1 
1397. (2) "Presidentinvaalien toisella kierroksella eivät päde perinteiset jaot" (0) 2 
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------------------- 
1398. (3) "Presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen seurauksena 45 prosenttia ää-
nestäneistä etsii uutta ehdokasta." (0) 3 
------------------- 
1399. (4) "Hävinneiden ehdokkaiden kannattajien äänestyspäätösten ennakointi toisel-
la kierroksella on poikkeuksellisen vaikeaa. (0) 4 
1400. (5) "Aikaisemmin suorissa kansanvaaleissa loppusuoralla ovat aina olleet vas-
takkain vasemmiston ja oikeiston ehdokkaat." (0) 5 
------------------- 
1401. (6) "Kun finaalissa ovat kokoomuksen Sauli Niinistö ja vihreiden Pekka Haavisto, 
tutut kaavat eivät enää päde. (0) 6 
------------------- 
1402. (7) "Molemmat ehdokkaat ovat EU-myönteisiä ja kaupunkilaisia." (H+1 N+1) 1, 1 
1403. (8) "Oma puolue on hallituksessa ja Natoon suhtaudutaan rakentavasti." (H+1 
N+1) 2, 2 
 
Perusteet: Haavistoa ja Niinistöä luonnehditaan EU-myönteisiksi, jota voi pitää myön-
teisenä luonnehdintana, ainakin HS:n näkökulmasta. Kaupunkilaisuus on lähinnä neut-
raali ilmaisu. 
------------------- 
1404. (9) "Yhtälöstä ovat ulkona työväestö ja maaseudun asukkaat." (H-1 N-1) 1, 1 
 
Perusteet: On melko negatiivinen ilmaisu, että "yhtälöstä ovat ulkona työväestö ja 
maaseudun asukkaat." Tämä oli ilmeisen tottakin: työväestön ja maaseudun asukkai-
den asiat eivät nousseet uutisotsikoihin näissä vaaleissa. 
 
1405. (10) "Lähipäivinä onkin odotettavissa ehdokkaiden avauksia näihin suuntiin." (0) 
7 
------------------- 
1406. (11) "Maanantai-iltaan mennessä hävinneet ehdokkaat eivät olleet testamentan-
neet ääniään." (E) 1 
1407. (12) "Jonkin verran vinkkiä voi toki antaa." (E) 2 
1408. (13) "Eilen Helsingin vasemmistoliitto lahjoitti vaalimökkinsä vihreiden käyttöön 
toiselle kierrokselle." (0) 8 
1409. (14) "Esimerkiksi Paavo Arhinmäki (vas) kertoi jo vaali-iltana Musiikkitalolla, että 
ei pitäisi olla vaikea arvata, keitä vasemmistoliittolaiset äänestävät toisella kierroksella." 
(H+1) 3 
 
Perusteet: Vasemmistolaisten äänten viitataan selvästi menevän Haaviston hyväksi. 
------------------- 
1410. (15) "Sunnuntain ja maanantain aikana monet poliitikot tunnustivat uutta väriä 
Facebookissa." (0) 9 
1411. (16) "Esimerkiksi Sari Essayah (kd) kertoi äänestävänsä Niinistöä ja Arja Alho 
(sd) Haavistoa." (H+1 N+1) 4, 3 
 
Perusteet: Sari Essayahin kerrotaan äänestävän Niinistöä ja Arja Alhon Haavistoa. 
------------------- 
1412. (17) "Helsinkiläinen Sdp:n paikallisosasto Tölö unga socialister TUS päätti maa-
nantaina kokouksessaan asettua Haaviston tueksi." (H+1) 5 
 
Perusteet: Helsinkiläinen Sdp:n paikallisosasto kertoo asettuneensa Haaviston tueksi. 
 
1413. (18) "TUS:iin kuuluu muun muassa Sdp:n ministerien erityisavustajia." (E) 3 
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------------------- 
1414. (19) "Sdp:n puoluehallitus ja puoluevaltuusto käsittelivät vaalitilannetta torstaina 
ylimääräisessä kokouksessaan." (0) 10 
------------------- 
1415. (20) "Signaaleihin myös ylireagoidaan." (0) 11 
1416. (21) "Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini kiisti maanantaina väitteen, 
että hän olisi kertonut aikovansaa äänestää Haavistoa toisella kierroksella. (0) 12 
------------------- 
1417. (22) "Soini sanoi Ylen ruotsinkielisille uutisille sunnuntai-iltana, ettei testamenttaa 
ääntään, mutta harkitsee äänestävänsä Haavistoa." (0) 13 
1418. (23) "Soinin mukaan tulkinta on täysin väärä." (0) 14 
------------------- 
1419. (24) "En ole sanonut äänestäväni Haavistoa, Soini sanoo." (0) 15 
1420. (25) "Hän kertoo sen sijaan sanoneensa, että harkitsee äänestääkö Haavistoa 
vai Niinistöä." (0) 16 
------------------- 
1421. (26) "Kerron kumpaa sitten äänestin vaali-iltana 5 helmikuuta varttia vaille kah-
deksan illalla", Soini sanoo." (0) 17 
------------------- 
1422. (27) "HS haastatteli maanantaina kymmeniä kansanedustajia ja paikallisosasto-
jen puheenjohtajia, joiden presidenttiehdokas jäi rannalle." (E) 4 
1423. (28) "Vastausten perusteella hävinneiden puolueiden tukijat jakaantuvat sisäi-
sesti eri leireihin toisella kierroksella." (E) 5 
------------------- 
1424. (29) "Haavisto kerää silti todennäköisesti vasemmistoliiton, Sdp:n ja Rkp:n kan-
nattajien ääniä." (H+1) 6 
 
Perusteet: Haaviston todennäköisiä kannattajaryhmiä tuodaan esille. 
 
1425. (29) "Niinistö saisi tukea keskustasta ja kristillisdemokraateista." (N+1) 4 
 
Perusteet: Niinistön mahdollisia kannattajaryhmiä tuodaan esille. 
 
1426. (30) "Sen sijaan perussuomalaisten kannattajissa on paljon epävarmoja." (0) 18 
------------------- 
1427. (31) "Perussuomalaiset ovat arvoitus." (0) 19 
1428. (32) "Heillä olisi perusteita äänestää konservatiiveina Niinistöä, mutta sitten voi 
myös olla äänestämättä hallituksen ykköspuolueen edustajaa, arvioi politiikan tutkija 
Erkki Karvonen." (0) 20 
 
H+1 = 6, H-1 = 1, N+1 = 4, N-1 = 1, 0 = 20, E = 5 
 
Analyysi: Kirjoitus tuo esille useammin Haaviston kannalle asettuvia kuin Niinistön. 
Tosin ero on vain hienoinen. 
 

8.11 DOKUMENTTI 47 
UUTISET: ”Sdp:n vaikuttajat kuulevat ehdokkaita.”  
 
HS, 2012. Sdp:n vaikuttajat kuulevat ehdokkaita. Helsingin Sanomat [verkkolehti].  
N:o 23, A5. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/24/>  
(luettu 24.1.2012). 
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1429. (1) (Otsikko) "Sdp:n vaikuttajat kuulevat ehdokkaita." (0) 1 
------------------- 
1430. (2) "Sdp:n eduskuntaryhmä ja puoluevaltuusto kutsuvat torstaina kokoomuksen 
Sauli Niinistön ja Vihreiden Pekka Haaviston epäviralliseen keskusteluun, jonka tarkoi-
tuksena on helpottaa valintaa kahden ehdokkaan välillä presidentinvaalien toisella kier-
roksella." (0) 2 
1431. (3) "Molemmissa ehdokkaissa on hyvät puolensa", arvioi puoluesihteeri Mikael 
Jungner." (H+1 N+1) 1, 1 
------------------- 
1432. (4) "Äänien huutokaupasta ei Jungnerin mukaan kuitenkaan ole kyse." (0) 3 
 
Lause 1404 tuo esille sen, että Haavistolla ja Niinistöllä on molemmilla on hyvät puo-
lensa, josta plussa molemmille.  
 
H+1 = 1, N+1 = 1, 0 = 3 
 
Analyysi: Neutraali kirjoitus. 
 

8.12 DOKUMENTTI 48 
UUTISET: ”Haavisto ja Niinistö eri mieltä globaalisaatiosta.”  
”Niinistö painottaa jatkuvaa talouskasvua, Haavisto pitää sitä uhkana maapallolle.” 
 
Suominen, Heli 2012. Haavisto ja Niinistö eri mieltä globaalisaatiosta. Helsingin  
Sanomat [verkkolehti]. N:o 23, A5. Saatavissa: <http://www.hs.fi/paivanlehti/ 
nakoislehti/2012/01/24/> (luettu 24.1.2012). 
 
1433. (1) (Otsikko) "Haavisto ja Niinistö eri mieltä globaalisaatiosta." (H+1, N+1) 1, 1 
 
Perusteet: Molempien ehdokkaiden nimet nostettu otsikkoon. 
------------------- 
1434. (2) (Alaotsikko) "Niinistö painottaa jatkuvaa talouskasvua, Haavisto pitää sitä 
uhkana maapallolle." (H+1, N+1) 2, 2 
 
Perusteet: Niinistön talouskasvun painottamista voidaan pitää myönteisenä, vaikka 
Haavisto pitääkin sitä uhkana. Toisaalta Haaviston ympäristömyönteisyys saa sekin 
plussan. 
------------------- 
1435. (3) "Sauli Niinistö ja vihreiden Pekka Haavisto eroavat vaalikonevastaustensa 
perusteella etenkin siinä, miten he painottavat ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen ase-
maa." (0) 1 
------------------- 
1436. (4) "Niinistö on esimerkiksi "osittain samaa mieltä" siitä, että kaupan edistäminen 
on presidentin ulkomaanmatkoilla ihmisoikeuksia tärkeämpää, käy ilmi Hufvudstads-
bladetin (HBL) vaalikoneesta. (0) 2 
1437. (5) "Haavisto on tästä "täysin eri mieltä." (0) 3 
------------------- 
1438. (6) "Toisaalta molemmat ehdokkaat vastaavat HS:n vaalikoneessa, että ihmisoi-
keuksista ei tule tinkiä ja ne pitää ottaa esille vierailulla maihin, joissa on ihmisoikeus-
loukkauksia." (0) 4 
------------------- 
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1439. (7) "Haavisto haluaisi edistää positiivista diskriminaatiota eli esimerkiksi lisärahan 
jakamista kouluille, joissa on paljon maahanmuuttajia tai vähän koulutettujen vanhem-
pien lapsia." (0) 5 
1440. (8) "Niinistön mielestä tätä ei pääsääntöisesti pitäisi harjoittaa." (0) 6 
------------------- 
1441. (9) "Muidenkin vastausten perusteella Haavisto painottaa enemmän yhteiskun-
nan toimia eriarvoisuuden pienentämiseksi." (0) 7 
------------------- 
1442. (10) "Niinistö on osittain sitä mieltä, että "yhteiskunnan kasvavia kuiluja ei voi 
tasoittaa sisäpoliittisin päätöksin." (0) 8 
 
Perusteet: Haaviston eriarvoisuuden pienentämispyrkimykset tuodaan esille, josta 
plussa.  
------------------- 
1443. (11) "Haavisto on täysin eri mieltä ja hänestä esimerkiksi verotuksella ja alue- ja 
sosiaalipolitiikalla voi lisätä tasa-arvoa." (0) 9 
------------------- 
1444. (12) "Haavisto pitää globalisaatioita osittain uhkana pohjoismaiselle hyvinvointi-
valtiolle." (0) 10 
1445. (13) "Niinistö on taas täysin eri mieltä." (0) 11 
------------------- 
1446. (14) "Haaviston mielestä maapallon pelastaminen vaatii luopumista jatkuvan 
talouskasvun tavoitteesta." (H+1) 4 
1447. (15) "Niinistö on väitteestä "jokseenkin eri mieltä". (0) 12 
------------------- 
1448. (16) "Haavisto haluaa säilyttää presidentin armahdusoikeuden, Niinistö pitää sitä 
vanhanaikaisena." (0) 13 
------------------- 
1449. (17) "Haavisto haluaa homopareille oikeuden avioliittoon, Niinistö ei." (0) 14 
------------------- 
1450. (18) (Lopputeksti) "Vastaukset on poimittu HS:n, HBL:n ja Ylen vaalikoneista." 
(0) 15 
 
H+1 = 3, N+1 = 2, 0 = 15 
 
Analyysi: Suhteellisen neutraali kirjoitus. Toisaalta kirjoituksessa tuodaan esille enem-
män Haaviston ajamia ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen asiaa kuin työllisyyttä, jota 
Niinistö taas painottaa. 
 

8.13 DOKUMENTTI 49 
UUTISET: "Ketä aiotte äänestää toisella kierroksella? Miten arvelette oman ryhmänne 
äänestävän?" 
 
Erkkilä, Jorma & Kalliopää, Katri & Rantanen, Miska 2012. Ketä aiotte äänestää toisella 
kierroksella? Miten arvelette oman ryhmänne äänestävän? Helsingin Sanomat [verkko-
lehti]. N:o 23, A5. Saatavissa: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/24/> 
(luettu 24.1.2012). 
 
1451. (1) (Otsikko) "Ketä aiotte äänestää toisella kierroksella?" (0) 1 
1452. (2) (Otsikko) "Miten arvelette oman ryhmänne äänestävän?" (0) 2 
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1453. (3) (SDP) Jouni Backman, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, Savonlinna: "Savo-
laisittain ja asemani huomioon ottaen en ota kantaa ennen kuin tilannetta on analysoitu 
porukassa." (0) 3 
------------------- 
1454. (4) "Liisa Jaakonsaari, Sdp:n europarlamentaarikko, Oulu: "Äänestän Pekka 
Haavistoa." (H+1) 1 
1455. (5) "Olin aikanaan eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja ja Haavisto 
oli sen jäsen." (0) 4 
1456. (6) "Huomasin silloin hänen ulkopoliittisen osaamisensa. (H+1) 2 
1457. (7) "Hän oli aidosti kansainvälinen." (H+1) 3 
 
Perusteet: Sdp:n europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari kertoo äänestävänsä Haavis-
toa, josta plussa. Jaakonsaari kertoo olleensa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan pu-
heenjohtaja ja Haavisto sen jäsen. 
 

1458. (8) "Omassa viiteryhmässäni on paljon Haaviston äänestäjiä, mutta osalla on 
ennakkoluuloja vihreitä kohtaan." (0) 5 
1459. (9) "Myös Niinistöllä on kannatusta." (N+1) 1 
 
Perusteet: Niinistön kannattajakuntaa tuodaan esille, mutta ei määritellä tarkemmin 
syitä, miksi Niinistöä kannatetaan. Tätä voi pitää retorisena vaikuttamiskeinona: jäte-
tään jotain sanomatta. 
------------------- 
1460. (10) (SDP) Mikael Jungner, puoluesihteeri, Espoo: "En halua sanoa kantaani." 
(0) 6 
1461. (11) "Asetelma on nyt aivan uusi, kun loppurutistuksessa ei ole mukana demaria 
– ties kuinka pitkään aikaan ensimmäistä kertaa." (0) 7 
1462. (12) "Demareissa jokainen äänestää niin kuin parhaaksi näkee." (0) 8 
------------------- 
1463. (13) (SDP) Antti Lindtman, kansanedustaja Vantaa: "Jotain ihmeellistä pitäisi 
tapahtua, että en laittaisi Haaviston nimeä äänestyslippuun." (H+1) 4 
 
Perusteet: Demarien kansanedustaja Antti Lindtman kertoo äänestävänsä Haavistoa, 
josta plussa. 
------------------- 
1464. (14) (PS) Juha Eerola, kansanedustaja, puolueen varapj., Kotka: "Aion äänes-
tää, mutta valinta on kinkkinen." (0) 9 
1465. (15) "Olen enemmän kokoomuslaisia kuin ehkä muu kenttä, mutta olen tutustu-
nut Haavistoon eduskuntatyössä." (0) 10 
1466. (16) "Hän on (Haavisto) hieno mies (+1), erittäin suvaitsevainen suvaitsematto-
mia kohtaan (+1)." (H+2) 1 
 
Perusteet: Haavistosta sanotaan, että hän on hieno mies, erittäin suvaitsevainen su-
vaitsemattomia kohtaan. Kaksi myönteistä luonnehdintaa Haavistosta. 
 
1467. (17) "En ajattele lainkaan, että tämä olisi läpihuutojuttu Niinistölle." (N-1) 1 
 
Perusteet: Niinistön menestymismahdollisuuksia epäillään, josta miinus Niinistölle. 
------------------- 
1468. (18) (PS) Ritva Elomaa, kansanedustaja Masku: "En ole vielä päättänyt. (0) 11 
1469. (19) "Aion seurata vaalitenttejä tarkkaan ja katsoa miten ehdokkaat selviytyvät." 
(0) 12 



 Liite 1 

 103 (156) 

 

1470. (20) "Totta kai Niinistöllä on Varsinais-Suomessa kotikenttäetu, kun on Salosta 
kotoisin." (N+1) 2 
 
Perusteet: Niinistön "kotikenttäetu" Varsinais-Suomessa tuodaan esille. Tätä voidaan 
pitää myönteisenä kannanottona Niinistön puolesta. 
------------------- 
1471. (21) (PS) Paula Juka, Oulun piirin pj., Muhos: "Äänestän Niinistöä." (N+1) 3 
   
Perusteet: yksinkertainen toteamus Niinistön äänestämisestä. Plussa. 
 
1472. (22) "Piirissä mietitään nyt äänestääkö ollenkaan, kun ei ole sopivaa ehdokasta. 
(0) 13 
1473. (23) "Olettaisin kuitenkin että Niinistöä." (N+1) 4 
1474. (24) "Hän on täällä pohjoisessa tunnetumpi." (N+1) 5 
 
Perusteet: Lause, jossa arvellaan piirin äänestävän Niinistöä, voidaan pitää myönteise-
nä kannanottona 
 
1475. (25) "Haavisto-ilmiö nousi niin nopeasti." (H+1) 5 
 
Perusteet: Haavisto-ilmiön todetaan nousseen nopeasti. 
 
1476. (26) "Emme aio evästää kenttää, tämä on henkilökohtainen asia." (0) 14 
1477. (27) "Saapi itse päättää." (0) 15 
------------------- 
1478. (28) (PS) Osmo Kokko, kansanedustaja Joensuu: "Minulla on oma mielipiteeni, 
mutta en sitä julkisuuteen tuo." (0) 16 
1479. (29) "Kentän tunnot ovat sellaiset, että aika suuri sakki Timoa (Soini) äänestä-
neistä jättäytyy kotiin." (0) 17 
1480. (30) "Kumpikaan ei ole sellainen, että äänen voisi sille antaa." (H-1 N-1) 1, 2 
 
Perusteet: Edustaja ei pidä kumpaakaan ehdokasta sellaisena, että "äänen voisi sille 
antaa." Miinus molemmille. 
------------------- 
1481. (31) (PS) Hanna Mäntylä, kansanedustaja, perussuomalaisten varapj., Salla: 
"Olen päättänyt ketä äänestän, mutta en kerro." (0) 18 
1482. (32) "Väyrynen oli täällä Lapissa vahvoilla, mutta Haavisto sai myös tasaisesti 
ääniä." (H+1) 6 
 
Perusteet: Haaviston kerrotaan saaneen tasaisesti ääniä. Plussa. 
 
1483. (33) "Se kertoo jonkinlaisesta Pekka-ilmiöstä. (H+1) 7 
 
Perusteet: Pekka-ilmiö tuodaan esille. Plussa. 
 
1484. (34) "Meillä on perussuomalaisissakin paljon epävarmoja, tämä on erityislaatui-
nen tilanne." (0) 19 
------------------- 
1485. (35) (PS) Jussi Niinistö, kansanedustaja, eduskuntaryhmän pj., Nurmijärvi: "Har-
kitsen vielä, aion kyllä äänestää." (0) 20 
1486. (36) "Uudenmaan piirin tunnelmista en osaa vielä sanoa." (0) 21 
1487. (37) "Molemmat ehdokkaat ovat EU-myönteisiä." (H+1 N+1) 8, 6 
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Perusteet: Molempien ehdokkaiden EU-myönteisyyttä tuodaan esille. Plussaa. 
 
1488. (38) "Jos kannattajillemme EU-kysymys on tärkeä, se voi vaikuttaa siihen, me-
neekö olenkaan äänestämään." (0) 22 
------------------- 
1489. (39) (PS) Seppo Toriseva, Satakunnan piirin pj., Rauma: "Kallistun Niinistön puo-
lelle, sen verran vanhanaikainen olen." (N+1) 7 
1490. (40) "Uskon, että kentästämme suurin osa äänestää häntä samoista syistä." 
(N+1) 8 
 
Perusteet: Niinistön kannattaja tuodaan esille, mutta samalla äänestäjän "vanhanaikai-
suus". 
Lause 1463, jossa uskotaan kentän äänestävän Niinistöä samoista syistä, toimii lau-
seen 1462 yhteysyksikkönä.  
 
1491. (41) "Haavisto voi saada ääniä naisilta." (H+1) 9 
 
Perusteet: Haaviston arvellaan mahdollisesti saavan ääniä naisilta, josta plussa. 
 
1492. (42) "On myös mahdollista, että osa tiputtaa tyhjän lapun ja osa jää äänestyspäi-
vänä kotiin." (0) 23 
------------------- 
1493. (43) (PS) Raimo Vistbacka, puoluehallituksen jäsen, Alajärvi: "En ole yhtään eh-
tinyt miettiä omaa ehdokasta." (0) 24 
1494. (44) "Täällä Etelä-Pohjanmaalla ei tunneta kumpaakaan kunnolla." (0) 25 
1495. (45) "Pelko on, että moni voi jäädä kotiin." (0) 26 
1496. (46) "Kun ajatellaan eteläpohjanmaalaisuutta, Niinistö voi olla lähempi, mutta 
Haaviston esiintymiset ja sovinnollisuus perussuomalaisia kohtaan ovat tehneet vaiku-
tuksen." (0) 27 
------------------- 
1497. (47) (KESKUSTA) Antti Kaikkonen, keskustan kansanedustaja, Tuusula: "En ota 
julkisesti kantaa ehdokkaaseen toisella kierroksella enkä lähde neuvomaan muita ää-
nestyspäätöksessä." (0) 28 
1498. (48) "Arvioni Helsingin ja muun Etelä-Uudenmaan keskustaväen tunnoista on 
sellainen, että Niinistön kannatus on vahvempaa, mutta myös Haavisto saa merkittä-
vän osan ääniä." (H+1 N+1) 10, 9 
 
Perusteet: Niinistön kannatuksen arvellaan olevan vahvempaa, mutta Haaviston saa-
van merkittävän osan äänistä. Plussat molemmille. 
------------------- 
1499. (49) (KESKUSTA) Elsi Katainen, kansanedustaja, keskustanaisten varapuheen-
johtaja, Pielavesi: Toisen kierroksen ehdokas on vielä harkinnassa." (0) 29 
1500. (50) "Kummallakin ehdokkaalla on puolensa." (H+1 N+1) 11, 10 
1501. (51) "Niinistö on vahva talousosaamisessa, mutta Haavisto on ulkopoliittisesti 
pätevämpi ja hän on vähemmän markkinavoimien vietävissä." (H+2, N+1) 2, 11 
1502. (52) "Keskustan kannattajat varmasti nyt miettivät ja katsovat." (0) 30 
 
Perusteet: Lause, jossa Niinistön talousosaaminen ja Haaviston ulkopoliittinen päte-
vyys ja pienempi "markkinavoimien vietävissä oleminen" tuovat Niinistölle plussan, 
mutta Haavistolle kaksi plussaa. 
------------------- 
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1503. (53) (KESKUSTA) Timo Kaunisto, puolueen varapuheenjohtaja, Alastaro: "En 
anna kenellekään äänestyssuosituksia, mutta varmaan ei ole salaisuus, että Pekka 
Haaviston arvomaailma on lähempänä omaani kuin Sauli Niinistön." (H+1) 12 
 
Perusteet: Edustaja kertoo Haaviston arvomaailman olevan hänelle lähempänä kuin 
Niinistön. 
 
1504. (54) "Olen saanut jonkin verran palautetta vaalien jälkeen ja se kertoo Satakun-
nan suunnalla varovaisesta tuesta Haavistolle." (H+1) 13 
1505. (55) "Mielipiteet tietysti jakaantuvat." (0) 31 
 
Perusteet: Edustaja kertoo saaneensa Satakunnan suunnalla palautetta, josta ilmenee 
"varovainen tuki" Haavistolle. 
------------------- 
1506. (56) (KESKUSTA) Seppo Kääriäinen, kansanedustaja, Iisalmi: "En osaa vielä 
sanoa, kumpaa äänestän." (0) 32 
1507. (57) "Tunnen kummankin hyvin pitkältä ajalta, joten minun ei tarvitse pohtia hei-
dän henkilökohtaisia ominaisuuksiaan." (0) 33 
1508. (58) "Arvelen keskustan kentän jakaantuvan kolmeen osaan." (0) 34 
1509. (59) "Yksi tuntee tilanteen niin vieraaksi, että jättää äänestämättä." (0) 35 
1510. (60) "Loput jakaantuvat kummankin ehdokkaan kannattajiin." (H+1 N+1) 14, 12 
 
Perusteet: Kummankin ehdokkaan kannattajat tuodaan esille. 
------------------- 
1511. (61) (KESKUSTA) Markus Lohi, kansanedustaja, Rovaniemi: "Oma ratkaisuni on 
täysin selvä, mutta en vielä halua kertoa sitä." (0) 36 
1512. (62) "Makustelen asiaa vielä päivän tai pari ja katson, julkistanko sen." (0) 37 
1513. (63) "Pohjois-Suomessa Paavo Väyrysen kannatus oli vahva, ja pettymystä oli 
ilmassa." (0) 38 
1514. (64) "Pohjoisessa enemmistö keskustalaisista varmasti menee Niinistön taakse." 
(N+1) 13 
1515. (65) "Täällä vihreiden politiikkaa on vierastettu." (H-1) 2 
 
Perusteet: Keskustan pohjoisen piirin kerrotaan menevän "varmasti Niinistön taakse." 
------------------- 
1516. (66) (KESKUSTA) Mika Rossi, liikemies, pääministeri Mari Kiviniemen valtiosih-
teeri, Helsinki: "Olen Facebookissa kertonut avoimesti äänestäväni Sauli Niinistöä, 
mutta en muuten halua ottaa asiaan sen enempää kantaa." (N+1) 14 
 
Perusteet: Niinistön kannattaja kertoo äänestävänsä Niinistöä. 
------------------- 
1517. (67) (VASEMMISTOLIITTO) Martti Korhonen, kansanedustaja, Oulu: "Vaakani 
kallistuu Haaviston puolelle." (H+1) 15 
1518. (68) "Hän edustaa ympäristökysymyksiä ja kansalaisvaikuttamista paremmin 
kuin Niinistö." (H+2) 3 
1519. (69) "Ryhmäni äänestämistä en osaa arvioida." (0) 39 
 
Perusteet: Martti Korhonen kertoo kallistuvansa Haaviston puolelle. 
------------------- 
1520. (70) (VASEMMISTOLIITTO) Annika Lapintie, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, 
Turku: "En osaa vielä sanoa, tulosta täytyy vielä sulatella." (0) 40 
1521. (71) "Tuntuu, että Haavisto on antanut kanavan protestille Soinia vastaan." (H+1) 
16 
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Perusteet: Edustaja kertoo tuntemuksistaan, jossa hän arvelee Haaviston antaneen 
"kanavan protestille Soinia vastaan." 
------------------- 
1522. (72) (VASEMMISTOLIITTO) Sirpa Puhakka, puoluesihteeri, Helsinki: "Sain en-
simmäisellä kierroksella äänestää Arhinmäkeä." (0) 41 
1523. (73) "Nyt voin tyytyväisin mielin äänestää Haavistoa." (H+1) 17 
1524. (74) "En näe eroja ehdokkaiden ulko- ja turvallisuuspoliittisissa tai talouspoliitti-
sissa linjauksissa." (0) 42 
1525. (75) "Molemmat ovat minulle oikeistolaisia." (0) 43 
1526. (76) "Arvokonservatiivit tipahtivat kakkoskierrokselta ja tämä on iso asia." (0) 44 
1527. (77) "Puolue ei ohjaa äänestämistä." (0) 45 
 
Perusteet: Vasemmistoliiton puoluesihteeri toteaa voivansa tyytyväisin mielin äänestää 
Haavistoa, josta plussaa. 
------------------- 
1528. (78) (RKP) Johan Johansson, puoluesihteeri, Kauniainen: "Rkp ei tue puolueena 
kumpaakaan ehdokasta." (0) 46 
1529. (79) "Pysyn tässä linjassa enkä ota kantaa." (0) 47 
1530. (80) "Näyttää siltä, että äänestäjämme haluavat tukea ehdokasta, joka puolustaa 
ruotsin kielen asemaa ja kaksikielisyyttä, koska varsinkin Pohjanmaalla Eva Biaudet ja 
Paavo Lipponen menestyivät." (0) 48 
1531. (81) "Voisin kuvitella, että tätä halutaan myös toisella kierroksella." (0) 49 
------------------- 
1532. (82) (RKP) Ulla-Maj Wideroos, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, Närpiö: "En 
ole vielä päättänyt." (0) 50 
1533. (83) "Haluan tietää, mitä ehdokkaat ajattelevat Suomen asemasta kansainväli-
sessä toiminnassa, avoimuudesta sekä heidän suhteestaan kaksikielisyyteen." (0) 51 
------------------- 
1534. (84) (KRISTILLISDEMOKRAATIT) Asmo Maanselkä, puoluesihteeri, Jyväskylä: 
"Valintani kallistuu vahvasti Niinistön puolelle." (N+1) 15 
1535. (85) "Suomi tarvitsee presidentin, jolla on kunnollinen loppututkinto ja joka on 
aktiivinen reserviläinen." (N+2) 1 
 
Lause, jossa kristillisten puoluesihteeri kertoo valintansa kallistuvan vahvasti Niinistölle. 
Lauseella "Suomi tarvitsee presidentin, jolla on kunnollinen loppututkinto ja joka on 
aktiivinen reserviläinen" viitataan Niinistöön, josta kaksi plussaa. 
 
1536. (86) "Puolue ei ohjaa kannattajiensa äänestämistä." (0) 52 
 
Yhteensä 86 lausumaa. 
 
H+2 = 3, H+1 = 17, H-1 = 2, N+2 = 1, N+1 = 15, N-1 = 2, 0 = 52 
 
Analyysi: Hivenen enemmän Haaviston puolelle asettuva kirjoitus, ainakin jos lausumi-
en myönteisyyttä tarkastellaan. On mielenkiintoista, että HS antaa Perussuomalaisille 
peräti kahdeksan edustajan lausunnoille. SDP:tä edustaa kirjoituksessa viisi edustajaa, 
Keskustaa kuusi, Vasemmistoa kolme, RKP:tä kaksi ja Kristillisdemokraatteja yksi. 
Olisiko tulkittavissa, että PS:n edustajien aiempien lausuntojen mahdollisesta Haavis-
ton äänestämisestä odotettiin tuovan tähän uutiseen kehoituksia äänestää Haavistoa? 
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8.14 DOKUMENTTI 50 
UUTISET: ”Erojen etsiminen alkaa.”  
”Yli 1,3 miljoonaa äänestäjää ei saanut ehdokastaan jatkoon presidentinvaalissa. Sdp:n 
puoluehallitus ja puoluevaltuusto pohtivat toisen kierroksen tilannetta ylimääräisessä 
kokouksessaan torstaina.” 
Kotilainen, Heikki 2012. Erojen etsiminen alkaa. Helsingin Sanomat [verkkolehti].  
N:o 23, A3. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/24/>  
(luettu 24.1.2012). 
 
1537. (1) (Otsikko) "Erojen etsiminen alkaa." (0) 1 
------------------- 
1538. (2) (Alaotsikko) "Yli 1,3 miljoonaa äänestäjää ei saanut ehdokasta jatkoon presi-
dentinvaalissa." (0) 2 
1539. (3) (Alaotsikko) "Sdp:n puoluehallitus ja puoluevaltuusto pohtivat toisen kierrok-
sen tilannetta ylimääräisessä kokouksessaan torstaina." (0) 3 
------------------- 
1540. (4) "Vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto tarvitsee 71 prosenttia kodit-
tomiksi jääneistä äänistä peitotakseen Sauli Niinistön presidentinvaalin toisella kierrok-
sella." (0) 4 
1541. (5) "Varsinkin vasemmistoliiton ja Sdp:n riveistä siirtyi tukea jo maanantaina 
Haavistolle." (H+1) 1 
 
Perusteet: Vasemmistoliiton ja Sdp:n riveistä kerrotaan siirtyneen tukea Haavistolle. 
 
1542. (6) "Keskustalaiset ja perussuomalaiset hajaantuvat tai eivät osaa vielä kertoa, 
ketä äänestävät." (0) 5 
------------------- 
1543. (7) "Moni perussuomalainen tai keskustalainen saattaa jättää kokonaan äänes-
tämättä." (0) 6 
------------------- 
1544. (8) "Ehdokkaiden näkemykset eroavat esimerkiksi ihmisoikeuksien ja vähemmis-
töjen asemaa koskevissa asioissa." (0) 7 
1545. (9) "Haavisto pitää globalisaatiota osittain uhkana hyvinvointivaltiolle toisin kuin 
Niinistö." (0) 8 
1546. (10) "Niinistön mielestä jatkuvasta kasvusta ei tarvitse luopua maapallon pelas-
tamisessa, mistä Haavisto on eri mieltä." (0) 9 
------------------- 
1547. (11) "Sdp:n puoluehallitus ja puoluevaltuusto keskustelivat vaalien toisesta kier-
roksesta torstaina." (0) 10 
1548. (12) "Toisen kierroksen lisäksi demarit joutuvat pohtimaan, miksi Paavo Lippo-
sen kannatus jäi alle seitsemään prosenttiin." (E) 1 
------------------- 
1549. (13) "Toisen kierroksen kampanjointi alkoi heti." (0) 11 
1550. (14) "Tänään tiistaina molemmat ehdokkaat suuntaavat Pohjois-Suomeen." (0) 
12 
1551. (15) "Pekka Haavisto 18,8%" (0) 13 
------------------- 
1552. (16) "Sauli Niinistö 37,0%" (0) 14 
------------------- 
1553. (17) "Ensimmäisellä kierroksella muille menneet äänet yhteensä 1 354 851." (0) 
15 
------------------- 
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1554. (18) "Haavisto tarvitsee niistä 71% voittaakseen vaalit." (0) 16 
 
H+1 = 1, 0 = 16, E = 1 
 
Analyysi: HS jatkaa Haaviston esilletuomista haastajana ja pohjaa näkemyksiään Haa-
viston kannatuslukuihin ja häntä äänestäviin. Uutinen on viite aiemmalle (dokumentti 
48) uutiselle, jossa annetaan hieman harhaanjohtavaa tietoa. Dokumentti 50:ssä nimit-
täin väitetään, että "Niinistön mielestä jatkuvasta kasvusta ei tarvitse luopua maapallon 
pelastamisessa, mistä Haavisto on eri mieltä", kun taas dokumentti 48 tuo esille Niinis-
tön olevan tästä "osittain eri mieltä". Kyseessä saattaa olla tahaton virhe, mutta tämä 
silti huomiona.  
 

8.15 DOKUMENTTI 51 
UUTISET: ”Haavisto ykkönen vain Otaniemessä." 
”Niinistö oli Espoon äänikuningas”. Haavisto päihitti hänet nipin napin vain yhdellä alu-
eella." 
 
Pajuriutta, Satu 2012. Haavisto ykkönen vain Otaniemessä. Helsingin Sanomat  
[verkkolehti]. N:o 23, A8. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/ 
2012/01/24> (luettu 24.1.2012). 
 
1555. (1) (Otsikko) "Haavisto ykkönen vain Otaniemessä" (H+1) 
 
Perusteet: Haavisto nostettu otsikkoon, josta plussa. Kahden plussan arvoa estää il-
maisu "ykkönen vain Otaniemessä", jolla on hieman kielteinen sävy. 
------------------- 
1556. (2) "Niinistö oli Espoon äänikuningas." (N+2) 1 
 
Perusteet: Niinistön nimi alaotsikossa, josta plussa ja "Espoon äänikuningas" -ilmaisu 
tuo toisen plussan. 
------------------- 
1557. (3) "Haavisto päihitti hänet nipin napin vain yhdellä alueella." (H+1) 2 
 
Perusteet: Haaviston nimi alaotsikossa, ja ilmaisu "päihitti hänet (Niinistön) nipin napin 
vain yhdellä alueella" on lähempänä neutraalia kuin plussaa. 
------------------- 
1558. (4) "Espoon vaalikartta on sininen, sillä Sauli Niinistö (kok) keräsi eniten ääniä 
kaikilla alueilla Otaniemeä lukuun ottamatta. (N+1) 1 
------------------- 
1559. (5) "Vain opiskelijavaltaisessa Otaniemessä Pekka Haavisto (vihr) oli ykkönen 
keräten 41,3 prosenttia alueen äänistä." (H+1) 3 
------------------- 
1560. (6) "Mitenkään ylivoimainen Haavisto ei sielläkään ollut, vaan Niinistö hengitti 
lähellä niskaan 40,6 prosentin kannatuksellaan." (0) 4 
 
Perusteet: Haaviston ykkössija Otaniemessä ja prosenttiluku tuodaan esille, josta plus-
sa. 
------------------- 
1561. (7) "Vain muutaman kilometrin päässä Länsiväylän eteläpuolella Westendissä 
Niinistö keräsi oli 68 prosenttia äänistä." (N+1) 2 
1562. (8) "Hän oli suosittu korkean tulotason ja pientalovaltaisilla alueilla." (N+1) 3 
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1563. (9) "Näillä myös äänestysprosentti kipusi korkeaksi: viiden kärjessä Westend 
90,3, Olari-Päivänkehrä 89,6, Koivu-Mankkaa 89,4, Vanha-Mankkaa 88,7 ja Jupperi 
87,9. (0) 5 
 
Perusteet: Niinistön ykkösasema tuodaan esille Westendin osalla ja prosenttiluku mai-
nitaan. Edelleen Niinistön todetaan olevan suosittu korkean tulotason ja pientalovaltai-
silla alueilla. Vaikka "korkea tulotaso" ja "pientalovaltaisuus" voisivat sinänsä olla 
myönteisiä ilmaisuja molemmat, viitataan niillä äänestäjäkuntaan, eikä ehdokkaaseen, 
josta vain yksi plussa. 
------------------- 
1564. (10) "Punaista väriä edes roiskeina on turha etsiä Espoon kartalta, sillä demarien 
ehdokas Paavo Lipponen ei hätyytellyt kärkipäätä missään Espoon alueilla ja Vasem-
mistoliiton Paavo Arhinmäkikin jäi kauas kärjestä." (E) 1 
------------------- 
1565. (11) "Lipponen ja Arhinmäki vetosivat äänestäjiin samoilla suunnilla kuten Es-
poon keskuksen Suvelassa, jossa vieraskielisiä on vajaa neljännes väestöstä ja tulota-
so on matala." (E) 2 
1566. (12) "Suvelan ja Kirstinmäen alueella oli Espoon laiskimpia äänestäjiä." (E) 3 
1567. (13) "Heikoin äänestysprosentti 60,5 kirjattiin Sokinvuori-Kirstinmäki-alueelle." 
(E) 4 
------------------- 
1568. (14) "Viime eduskuntavaaleissa ison jytkyn aiheuttanut Timo Soini (ps) joutui 
taipumaan jopa keskustan Paavo Väyryselle, joka keräsi koko Espoossa 6,7 prosentin 
kannatuksen Soinin yltäessä 6,2 prosenttiin." (E) 5 
------------------- 
1569. (15) "Soini sai odotetusti ääniä kotikulmiltaan Iivisniemestä sekä suur-
Espoonlahdessa." (E) 6 
 
H+1 = 3, N+2 = 1, N+1 = 3, 0 = 5, E = 6 
 
Analyysi: Suhteellisen neutraali kirjoitus. On jälleen kuitenkin huomioitava, että HS nos-
taa Haaviston pääotsikkoon ja tekee tästä selkeästi suuremman jutun kuin Niinistön 
kannatuksesta, vaikka Niinistö oli "Espoon äänikuningas". Tämä tosin mainitaan jo ing-
ressissä. 
 

8.16 DOKUMENTTI 52 
UUTISET: ”Happaneeko jytky käsiin?”  
 
HS, 2012. Happaneeko jytky käsiin? Helsingin Sanomat [verkkodokumentti].  
N:o 24, A2. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/25/>  
(luettu 25.1.2012). 
 
1570. (1) (Otsikko) ”Happaneeko jytky käsiin?” (E) 1 
------------------- 
1571. (2) "Iltalehti pitää oikeansuuntaisena perussuomalaisten kansanedustajan Vesa-
Matti Saarakkalan näkemystä, jonka mukaan puolueen presidenttiehdokkaan Timo 
Soinin tulos olisi ollut toisenlainen, jos kampanja olisi organisoitu paremmin." (E) 2 
------------------- 
1572. (3) "Jytkyvoiton jälkeen puolue kahdeksankertaisti puoluetukensa, mutta missä 
se näkyy? (E) 3 
1573. (4) "Ei missään." (E) 4 
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------------------- 
1574. (5) "Viime kevään eduskuntavaalien ja ensi syksyn kunnallisvaalien väliset kuu-
kaudet ovat perussuomalaisten kohtalon määräävä etsikkoaika." (E) 5 
1575. (6) "Puoluekoneisto on saatava kuntoon tai jytky happanee käsiin ja alamäki al-
kaa." (E) 6 
------------------- 
1576. (7) "Ilkka: Perussuomalaisten johto on kapea, ja se pitää langat omissa käsis-
sään." (E) 7 
1577. (8) "Suuressa puolueessa sellainen ei pitkälle vetele." (E) 8 
------------------- 
1578. (9) "Ettei vain Soini olisi hukkaamassa omaa tuhannen taalan paikkaansa pu-
heenjohtajana." (E) 9 
 
E = 9 
 
Analyysi: Ei kannanottoa kummankaan ehdokkaan suuntaan. 
 
8.17 DOKUMENTTI 53 
UUTINEN: ”Liitoilta rahaa Haaviston kampanjalle” sivu A5 
”Ay-johtajia liittyi tiistaina Haaviston tukijoukkoihin vedoten Niinistön lakkopuheisiin.”  
 
Sutinen, Teija 2012. Liitoilta rahaa Haaviston kampanjalle. Helsingin Sanomat [verkko-
lehti]. N:o 24, A5. Saatavissa: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/25/> 
(luettu 25.1.2012). 
 
1579. (1) (Otsikko) ”Liitoilta rahaa Haaviston kampanjalle” (H+2) 1 
------------------- 
1580. (2) (Alaotsikko) ”Ay-johtajia liittyi tiistaina Haaviston tukijoukkoihin vedoten Niinis-
tön lakkopuheisiin." (H+2) 2 
------------------- 
1581. (3) "Ammattiliitot pohtivat parhaillaan, millaista tukea liitot antavat presidentin-
vaalien toisella kierroksella." (0) 1 
------------------- 
1582. (4) "Toistaiseksi suurimman rahoituspäätöksen on tehnyt Palvelualojen ammatti-
liitto PAM, jonka hallitus päätti tiistaina tukea Pekka Haaviston kampanjaa 8 000 eurol-
la." (H+1) 1 
 
Perusteet: PAMin hallituksen rahallinen tukipäätös tuodaan lauseessa esille, josta 
plussaa. 
------------------- 
1583. (5) "Liiton puheenjohtajan Ann Selinin mukaan asiaan vaikuttivat Haaviston "ar-
vomaailma ja humaani maailmankatsomus." (H+2) 3 
1584. (6) "Selin itse liittyi tiistaina Haaviston tukijoukkoon." (H+1) 2 
 
Perusteet: PAM:in puheenjohtajan Haaviston tukijoukkoon liittyminen mainitaan. 
------------------- 
1585. (7) "Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n hallitus päätti maanantaina tukea 
Haavistoa tuhannella eurolla." (H+1) 3 
 
Perusteet: PAU:n taloudellinen tuki Haavistolle tuodaan esille. 
------------------- 
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1586. (8) "Haavisto on lähempänä meidän arvojamme kuin Sauli Niinistö", PAU:n pu-
heenjohtaja Esa Vilkuna perustelee." (H+1) 4 
1587. (9) "Vilkunan mukaan liiton näkemykseen vaikuttaa muun muassa se, että sen 
jäsenistössä on paljon maahanmuuttajia." (0) 2 
 
Perusteet: Haaviston todetaan olevan lähempänä PAU:n arvoja kuin Niinistö. 
------------------- 
1588. (10) "Pientä rahallista tukea Haavistolle on tulossa myös Teollisuuden ammattilii-
tolta Teamilta." (H+1) 5 
 
Perusteet: Teamin taloudellinen tuki Haavistolle tuodaan esille. 
------------------- 
1589. (11) "Liputan julkisesti Haavistolle." (H+1) 6 
1590. (12) "En tosin tiedä, ollaanko siellä riemuissaan, kun tällaisia ydinvoimamyöntei-
siä sarvikuonoja liittyy joukkueeseen, Teamin puheenjohtaja Timo Vallittu sanoo." (0) 3 
 
Perusteet: Teamin puheenjohtaja Timo Vallittu kertoo tukevansa julkisesti Haavistoa 
(1558). Lause toimii lauseen yhteysyksikkönä: "En tosin tiedä, ollaanko siellä (Haavis-
ton tukileirissä) riemuissaan..." 
------------------- 
1591. (13) "Ensimmäisellä kierroksella monet liitot rahoittivat Sdp:n Paavo Lipposen ja 
vasemmiston Paavo Arhinmäen kampanjoita." (E) 1 
1592. (14) "Lisäksi liittojohtajat ilmoittautuivat etenkin Lipposen tukijoiksi." (E) 2 
------------------- 
1593. (15) "SAK:n työ- ja elinkeinojohtaja Matti Tukiainen ilmoitti tiistaina blogissaan, 
että on kallistumassa Haaviston suuntaan." (H+1) 7 
1594. (16) "Keskusjärjestönä SAK ei aio ottaa kantaa kummankaan ehdokkaan puoles-
ta." (0) 4 
------------------- 
1595. (17) "Tukiaisen mukaan ratkaiseva seikka hänen omassa arvioinnissaan liittyy 
Sauli Niinistön kannanottoon laittomista lakoista." (N-1) 1 
------------------- 
1596. (18) "Niinistö sanoi Ylen televisiotentissä 11. tammikuuta, että kannattaa kovem-
pia rangaistuksia eli käytännössä isompia sakkoja laittomista lakoista." (N-1) 2 
1597. (19) "Laiton lakko tarkoittaa työtaistelua, esimerkiksi työpaikalta ulosmarssia, 
joka tapahtuu työehtosopimuksen ollessa voimassa." (0) 5 
 
Perusteet: SAK:n työ- ja elinkeinojohtaja Matti Tukiainen ilmoittaa tukevansa Haavis-
toa, josta plussaa.  
------------------- 
1598. (20) "Laittomat lakot ovat vaikeasti käsiteltäviä." (0) 6 
1599. (21) "Silloin kun tehdään yhdessä sopimuksia, niin minä olen tottunut pitämään 
niistä kiinni", Niinistö sanoi tentissä." (N+1) 1 
------------------- 
1600. (22) "Tukiaisen mukaan Niinistöltä puuttuu ymmärrys siitä, miksi työntekijät jos-
kus poistuvat työpaikoiltaan." (N-1) 3 
------------------- 
1601. (23) "PAU:n mielestä Niinistön korjausyritykset eivät auttaneet asiaa." (N-1) 4 
1602. (24) "Niinistö sanoi MTV3:n vaalitentissä viikkoa myöhemmin, että laittomat lakot 
ovat usein protesteja työnantajan tiettyä menettelyä, eivät työehtosopimusta itseään 
vastaan." (0) 7 
------------------- 
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1603. (25) "Samassa MTV3:n tentissä Pekka Haavisto puolusti oikeutta laittomiin lak-
koihin ääritilanteissa." (H-1) 1 
 
Perusteet: Niinistö toteaa pitävänsä yhteisistä sopimuksista kiinni, josta plussa. Lau-
seet, joissa ilmaistaan liittojohtajien perusteita Haaviston puolelle asettumisesta. Niinis-
töltä todetaan puuttuvan ymmärrys siitä, miksi työntekijät joskus poistuvat työpaikoil-
taan. Myöskään Niinistön myöhempi MTV3:n vaalitentissä esitetty loiventava komment-
ti työntekijöiden puolesta ei kuulemma auttanut asiaa. 
------------------- 
1604. (26) "Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aallon mukaan liitto ei ota kantaa vaalien 
toiseen kierrokseen, eikä Aalto aio julkisesti kertoa kantaansa." (0) 8 
------------------- 
1605. (27) "Samaa sanoo Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Jark-
ko Eloranta." (0) 9 
------------------- 
1606. (28) "Rakennusliittokaan ei aio antaa tukea." (0) 10 
------------------- 
1607. (29) "Liittokentässä on harrastusta Haaviston suuntaan." (H+1) 8 
 
Perusteet: Rakennusliiton kentällä kerrotaan olevan "harrastusta Haaviston suuntaan.  
 
1608. (30) "Olen saanut sähköposteja, joissa ay-demareita houkutellaan Haaviston 
taakse", Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi sanoo." (0) 11 
------------------- 
1609. (31) "Liiton toinen puheenjohtaja Kyösti Suokas on ollut Haaviston julkitukija jo 
ensimmäiseltä kierrokselta asti." (H+1) 9 
 
Perusteet: Rakennusliiton toisen puheenjohtajan kerrotaan olleen Haaviston julkitukija 
jo ensimmäiseltä kierrokselta. 
------------------- 
1610. (32) (Kuvateksti) "Presidenttiehdokkaiden työmarkkinakantoja kyseltiin valtakun-
nallisilla yrittäjäpäivillä 21. lokakuuta." (0) 12 
1611. (33) (Kuvateksti) "Sauli Niinistö, Pekka Haavisto ja Paavo Väyrynen olivat kaikki 
valmiita päästämään Suomen Yrittäjät työmarkkinapöytään." (H+1, N+1) 10, 2 
 
Perusteet: Molemmille ehdokkaille plussaa Suomen Yrittäjien puolelle asettumisesta. 
 
H+2 = 3, H+1 = 10, H-1 = 1, N+1 = 2, 0 = 12, N-1 = 4, E = 2 
 
Analysi: HS tarttuu Niinistön kommenttiin laittomista lakoista ja HS nostaa liittojen tuen 
Haavistolle framille. Haavisto puolusti laitonta lakkoa, jonka vuoksi hänelle merkittiin 
miinus. Uutisointia voi pitää silti vaikuttamiskeinona Haaviston puolesta. 
 

8.18 DOKUMENTTI 54 
UUTISET: ”Yleisradio siirsi Haavisto-dokumenttia.” 
”Dokumentissa Haavisto joutuu sivuraiteelle Somalian rauhanprosessissa” 
 
Mäkinen, Esa 2012. Yleisradio siirsi Haavisto-dokumenttia. Helsingin Sanomat  
[verkkodokumentti]. N:o 26, A6. Saatavissa: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/ 
2012/01/27/> (luettu 27.1.2012). 
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1612. (1) "Yleisradio siirsi Haavisto-dokumenttia." (0) 1 
------------------- 
1613. (2) "Dokumentissa Haavisto joutuu sivuraiteelle Somalian rauhanprosessissa." 
(H-1) 1 
 
Perusteet: Kielteisen asian esilletuominen Haavistosta. 
------------------- 
1614. (3) "Yleisradio siirtää kahdella viikolla eteenpäin Yhden miehen rauha -
dokumenttia, joka kertoo Somalian rauhanneuvotteluista." (0) 2 
------------------- 
1615. (4) "Dokumentin päähenkilöt ovat Suomessa asuva somalitaustainen yrittäjä 
Abdullah Farah ja Kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, jotka ra-
kentavat rauhaa Somaliaan." (0) 3 
------------------- 
1616. (5) "Dokumentissa ulkoministerin Afrikka-erityisavustaja Pekka Haavisto (vihr) 
joutuu neuvotteluprosessissa sivuraiteille." (H-1) 2 
 
Perusteet: Kielteisen asian esilletuominen Haavistosta. 
 
1617. (6) "Hänen kerrotaan närkästyneen siitä, että häntä ei otettu yhteen neuvotteluun 
mukaan." (0) 4 
1618. (7) "Samalla Pentikäisen ja Haaviston välit muuttuvat jännitteisiksi." (0) 5 
------------------- 
1619. (8) "Myöhemmin päähenkilö Farah kertoo, että Haavistolla ei keväällä 2011 il-
moitetun presidenttiehdokkuuden jälkeen ole ollut aikaa rauhanprosessille." (H-1) 3 
 
Perusteet: Kielteisen asian esilletuominen Haavistosta. 
------------------- 
1620. (9) "Ylen toimittajan Kati Juuruksen ohjaama dokumentti esitettiin keskiviikkona 
Docpoint-festivaaleilla." (0) 6 
------------------- 
1621. (10) "Dokumentti oli tarkoitus esittää presidentinvaalien jälkeisenä maanantaina 
6. helmikuuta." (0) 7 
------------------- 
1622. (11) "Yleisradion TV-päällikkö Riitta Pihlajamäen mukaan Yle ei halunnut esittää 
ohjelmaa ennen vaaljea, koska yhdellä ehdokkaalla oli siinä näkyvä rooli." (0) 8 
------------------- 
1623. (12) "Dokumentin siirto kahta viikkoa myöhemmäksi helmikuun 20. päiväksi joh-
tuu Pihlajamäen mukaan kanavataitosta: vaalien jälkeiselle päivälle haluttiin tilaa ajan-
kohtaisohjelmille." (0) 9 
------------------- 
1593. (13) "Pentikäinen sanoo, että hän on sopinut asiat Haaviston kanssa." (0) 10 
------------------- 
1624. (14) "Tämä on normaalia rauhanvälitystyössä." (0) 11 
1625. (15) "Me selvitimme asian heti ja yhteistyö jatkui." (0) 12 
1626. (16) "Motto on se, että jos mitään jännitteitä ei synny, niin sitten ei oikeasti yrite-
täkään, Pentikäinen sanoo." (0) 13 
------------------- 
1627. (17) "Haavisto ei halunnut kommentoida asiaa torstai-iltana." (0) 14 
 
H-1 = 3, 0 = 14 
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Analyysi: Suhteellisen neutraali kirjoitus, vaikka Haavisto tuotiinkin hieman kielteisessä 
valossa esille. Sen sijaan YLE:n motiiveja voi pohtia. 
 

8.19 DOKUMENTTI 55 
UUTINEN: ”Palkka-armeija erottaa ehdokkaat.” 
”HS poimi ehdokkaiden vastauksista kiinnostavia huomioita. Ne on haastattelussa ko-
rostettu keltaisella.” 
”Niinistö: Jos köyhienkin tulot nousevat, mennään eteenpäin” 
”Haavisto: Ystäväpiirissäni vain taistolaiset menivät armeijaan” 
 

Suominen, Heli 2012. Palkka-armeija erottaa ehdokkaat. Helsingin Sanomat [verkko-
dokumentti]. N:o 26, A5. Saatavissa: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/ 
2012/01/27/> (luettu 27.1.2012). 
 
1628. (1) "Palkka-armeija erottaa ehdokkaat" (0) 1 
------------------- 
1629. (2) (Ala-otsikko) "HS poimi ehdokkaiden vastauksista kiinnostavia huomioita." (0) 
2 
1630. (3) (Alaotsikko) "Ne on haastattelussa korostettu keltaisella." (0) 3 
------------------- 
1631. (4) "Presidenttiehdokkaiden kannat Suomen puolustuksessa eroavat esimerkiksi 
siinä, mitä he ajattelevat armeijan kehittämisestä." (0) 4 
1632. (5) "Asia käy ilmi HS:n haastattelusta." (0) 5 
------------------- 
1633. (6) "Pekka Haavisto (vihr) haluaisi asevelvollisuuden säilyttämisen ohella pohtia 
valmiusjoukkoja eli kehitystä palkka-armeijan suuntaan." (0) 6 
1634. (7) "Sauli Niinistö (kok) on tiukempi yleisen asevelvollisuuden puolustaja." (0) 7 
------------------- 
1635. (8) "Haavisto olisi valmis lyhentämään lyhintä varusmiespalvelusaikaa ja siviili-
palveluaikaa." (0) 8 
1636. (9) "Niinistö pitäisi ainakin siviilipalveluksen ennallaan." (0) 9 
------------------- 
1637. (10) "Ulkopolitiikassa näkyy Haaviston vihreä tausta." (0) 10 
1638. (11) "Ensimmäisessä tapaamisessa Venäjän presidentin kanssa Haavisto halu-
aisi ottaa puheeksi Venäjän Itämereen valuneet fosfaattipäästöt." (H+1) 1 
------------------- 
1639. (12) "Niinistö keskittyisi tutustumaan ja juttelemaan kevyesti jääkiekosta." (0) 11 
 
Perusteet: "Ensimmäisessä tapaamisessa Venäjän presidentin kanssa Haavisto halu-
aisi ottaa puheeksi Venäjän Itämereen valuneet fosfaattipäästöt." Haaviston aktiivisuus 
ympäristöasioissa tuodaan esille myönteisessä sävyssä.  
------------------- 
1640. (13) "Haavisto haluaisi esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa penätä Guantánamon 
vankilan sulkemisesta ja vankien kohtelusta." (H+1) 2 
------------------- 
1641. (14) "Niinistö tyytyy arvioimaan, että vankilaa ollaan jo pikku hiljaa sulkemassa." 
(0) 12 
------------------- 
1642. (15) "Yhdysvaltain presidentti Barack Obama lupasi valtaan astuttuaan vajaat 
kolme vuotta sitten sulkea vankilan, mutta siellä on edelleen 170 vankia." (0) 13 
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Perusteet: Haavisto tuo esille halunsa ottaa Yhdysvaltojen kanssa Guantánomon van-
kilan sulkemisen ja vankien kohtelun. Vain yksi plussa, koska vankilan sulkeminen ja 
vankien kohtelu liittyvät yhteen. Niinistön rooli on keskustelussa vähemmän aktiivinen. 
------------------- 
1643. (16) "Presidentti vastaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtamisesta yhteistoimin-
nassa hallituksen kanssa." (0) 14 
1644. (17) "Vaikka presidentin valtaoikeudet ovat rajatut, kyseessä on henkilövaali." (0) 
15 
1645. (18) "Siksi HS kysyi molemmilta ehdokkailta ulkopolitiikan lisäksi myös arvo- ja 
sisäpoliittisia kysymyksiä." (0) 16 
------------------- 
1646. (19) "Niinistön mielestä miesten suurin tasa-arvo-ongelma liittyy erokiistoihin, 
Haavisto on huolissaan tyttöjä helpommin syrjäytyvistä pojista." (H+1, N+1) 3, 1 
 
Perusteet: Niinistö tuo esille erokiistoihin liittyvät tasa-arvo-ongelmat, Haavisto on huo-
lissaan helpommin syrjäytyvistä pojista. Molemmille plussaa. 
------------------- 
1647. (20) "Niinistö kertoo katuvansa 1990-luvulla valtiovarainministerinä tekemiensä 
leikkausten liiallista ankaruutta." (N+1) 2 
------------------- 
1648. (21) "Niinistö ja Haavisto haastateltiin erikseen alkuviikolla." (0) 17 
1649. (22) "Valtaosa kysymyksistä oli molemmille samoja." (0) 18 
1650. (23) "Molemmille valikoitiin myös henkilökohtaisia kysymyksiä." (0) 19 
------------------- 
1651. (24) "Haavisto kertoo, miksi itse valitsi aikoinaan siviilipalveluksen." (0) 20 
------------------- 
1652. (25) "Niinistö kannustaa edelleen nuoria kiipeilemään puissa." (0) 21 
 
Perusteet: Niinistö kykenee myöntämään menneisyydessä tapahtuneita virheitä, kuten 
valtiovarainministerinä tekemiensä leikkausten liiallisen ankaruuden. 
------------------- 
1653. (26) (Otsikko) "Niinistö: Jos köyhienkin tulot nousevat, mennään eteenpäin." 
(N+2) 1 
 
Perusteet: Niinistö tuo esiin tuloerojen kasvun positiivisen puolen siinä mielessä, että 
jos köyhienkin tulot nousevat, on se eteenpäinmenoa. Koska tämä oli otsikossa, siitä 
toinen plussa. 
------------------- 
1654. (27) "Onko tuloerojen kasvussa mitään hyvää?" (0) 22 
------------------- 
1655. (28) "Tuloerojen haitallisuutta pitää katsoa sitä kautta, että kasvukautena ne tup-
paavat kasvamaan, mutta jos samalla köyhienkin tulot nousevat, mennään eteenpäin." 
(N+1) 3 
1656. (29) "Jos tuloerojen kasvussa kasvu on joltain toiselta pois ja toiselle lisää, silloin 
se on haitallista." (N+1) 4 
1657. (30) "Esimerkiksi Nokian menestys ei ollut nollasummapeliä Suomessa, vaan 
muualta tulevaa hyvää." (0) 23 
1658. (31) "Se ei minusta ollenkaan niin haitallista." (0) 24 
 
Perusteet: Niinistö tuo esiin tuloerojen kasvun positiivisen puolen siinä mielessä, että 
jos köyhienkin tulot nousevat, on se eteenpäinmenoa. Niinistö tuo senkin esille, että 
toiselle antaminen siten, että se on toiselta pois, on haitallista. Nokian menestys, joka 
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oli "muualta tulevaa hyvää", ei Niinistö pitänyt "ollenkaan niin haitallisena". Ilmaisu on 
melko lievä, joten se on enemmän lähempänä neutraalia kuin plussaa.  
------------------- 
1659. (32) "Onko moraalisesti oikein, että kannattava ja voittoa tekevä yritys irtisanoo 
työntekijöitä?" (0) 25 
------------------- 
1660. (33) "Iltalehden vaalikoneessa ette vastustanut tätä vahvasti." (0) 26 
1661. (34) "On vaikea löytää perusteita sille, että kannattava yritys irtisanoo väkeä." 
(N+1) 5 
1662. (35) "Irtisanomissuojalainsäädännön ymmärtääkseni pitäisi estää aiheettomat 
irtisanomiset myös taloudellisista ja tuotannollisista syistä." (0) 27 
1663. (36) "Jos kannattava yritys lopettaa jonkin tuotannon kokonaan, silloin irtisano-
minen voi ilmeisesti olla hyväksyttävää." (0) 28 
------------------- 
1664. (37) "Miten aiotte edistää vaalitukijoidenne asiaa myös presidentinvirassa?" (0) 
29 
------------------- 
1665. (38) "En mitenkään". (N+1) 6 
1666. (39) "Ja he ovat tasan tarkkaan tietoisia tästä." (N+1) 7 
1667. (40) "2000-luvun alussa varakkaampien piireissä odotettiin (minulta) varallisuus-
veron poistamista, johon en ikinä suostunut." (N+1) 8 
1668. (41) "Sittenhän se tuli myöhemmin." (0) 30 
 
Perusteet: Niinistö ei aio edistää vaalitukijoidensa asiaa presidentinvirassa. Niinistö 
kertoo myös tehneensä asian tukijoillensa selväksi. Niinistö toteaa varakkaampien pii-
rien odottaneen häneltä varallisuusveron poistamista, johon hän ei suostunut. Siitä 
plussaa. 
------------------- 
1669. (42) "Aikoinaan tokaisitte, että kunnallisten liikuntapaikkojen rakentamisen sijaan 
nuoret voisivat kiipeillä puissa." (0) 31 
1670. (43) "Vieläkö ajattelette samoin?" (0) 32 
------------------- 
1671. (44) "Se ei ollut näin yksioikoista." (0) 33 
1672. (45) "Minusta tuntui ja tuntuu edelleen siltä, että suomalaisnuorten kunto heikke-
nee ja polarisoituu ja nuoret ovat sidonnaisia liikuntapaikkaan." (N+1) 9 
1673. (46) "Halusin muistuttaa, että liikkuminen on mahdollista myös muualla: vaikka 
puissa tai sitten on tämä uusi kaupunkiurheilu, parkour. (N+1) 10 
1674. (47) "Liikunta on osa olemista, ei erityisen suorituksen kohde." (0) 34 
------------------- 
1675. (48) "Palataan vuoteen 1991, jolloin olitte kansanedustaja." (0) 35 
1676. (49) "Miksi halusitte raiskauksesta avioliitossa uhrin oman rangaistusvaatimuk-
sen varassa olevan asian, jolloin se ei olisi ollut yleisen syytteen alainen rikos?" (0) 36 
------------------- 
1677. (50) "Varmaan samasta syystä, josta lakivaliokunta Tarja Halosen johdolla päätyi 
samaan lopputulokseen, eli että raiskaus on tuomittava mutta ei virallisen syytteen 
alainen rikos." (0) 37 
1678. (51) "Osasyy oli, että haluttiin odottaa rikoslain kokonaisuudistusta, joka oli kes-
ken." (0) 38 
------------------- 
1679. (52) "Kerroitte tv-haastattelussa, että puolisonne tärkeä tehtävä on olla kotona, 
valmistella ruokaa, silittää vaatteita ja helliä." (0) 39 
1680. (53) "Onko tämä näkemyksenne naisen tehtävästä parisuhteessa?" (0) 40 
------------------- 
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1681. (54) "Ei." (0) 41 
1682. (55) "Kai nyt jokainen järkevä on ymmärtänyt, että hänen roolinsa on joutunut 
painottumaan siihen, koska minä olen koko ajan poissa." (0) 42 
------------------- 
1683. (56) "Onko työehtosopimusten yleissitovuus hyvä asia?" (0) 43 
------------------- 
1684. (57) "(On hyvä) sellaisena kuin se nyt on." (0) 44 
------------------- 
1685. (58) "Ay-liike väittää, että ajoitte 1999 yleissitovuuden supistamista?" (0) 45 
------------------- 
1686. (59) "Ei." (0) 46 
1687. (60) "Tuo on valhe." (0) 47 
1688. (61) "Olin 1990-luvulla estämässä yleissitovuuden laajentamista, ja se ei laajen-
tunutkaan." (0) 48 
1689. (62) "Mutta ei se kyllä supistunutkaan." (0) 49 
 
Perusteet: Niinistö ilmaisee huolensa suomalaisnuorten kunnon heikkenemisestä ja 
polarisoitumisesta ja siitä, että nuoret ovat sidonnaisia liikuntapaikkaan. Niinistö muis-
tuttaa, että liikkuminen on mahdollista muuallakin kuin liikuntapaikoissa, kuten puissa. 
Hän tuo esiin myös "uuden kaupunkiurheilun", parkourin. 
------------------- 
1690. (63) (Otsikko) "Haavisto: Ystäväpiirissäni vain taistolaiset menivät armeijaan." 
(H+1) 4 
 
Perusteet: Haaviston kommentti, jossa hän kertoo, että "ystäväpiirissäni vain taistolai-
set menivät armeijaan", voidaan pitää plussan arvoisena, koska Haavisto on nostettu 
otsikkoon. Toisaalta toteamus ystäväpiiristä on lähinnä neutraali ilmaisu. 
------------------- 
1691. (64) "Olette sanonut sikatilojen kuvauksista, että kaikki kotirauhan piirissä tapah-
tuva salakuvaaminen on arveluttavaa, koska naamioituneiden henkilöiden liikkuminen 
ei ole toivottavaa." (H+1) 5 
1692. (65) "Kuvaajia ei tuomittu salakuvaamisesta tai kotirauhan rikkomisesta." (0) 50 
1693. (66) "Mitä te siis paheksuitte?" (0) 51 
------------------- 
1694. (67) "Jos porraskäytävässäni kulkisi naamioituneita ihmisiä, jotka sanovat että 
ovat hyvällä asialla, paheksun tätä." (H+1) 6 
1695. (68) "Luodaan pelon yhteiskuntaa." (H+1) 7 
1696. (69) "Pitää toimia omalla nimellä ja avoimesti ja kertoa mitä on tekemässä." 
(H+1) 8 
 
Perusteet: Toimittajan esilletuomaa Haaviston aiempaa kommenttia, jossa hän pitää 
kotirauhan piirissä tapahtuvaa salakuvaamista arveluttavana, koska naamioituneiden 
henkilöiden liikkuminen ei ole toivottavaa, voidaan pitää myönteisenä (1661). Siitä 
plussaa. Haaviston kommentti, jossa hän paheksuu porraskäytävällään kulkevia naa-
mioituneita ihmisiä – vaikkakin omien sanojensa mukaan hyvällä asialla – voidaan pi-
tää sitäkin myönteisenä. Lauseet, jossa Haavisto pitää tätä pelon yhteiskunnan luomi-
sena, voidaan pitää tätäkin myönteisenä, samoin kuin lausetta, jossa hän kannattaa 
omalla nimellään avoimesti toimimista.  
------------------- 
1697. (70) "Puolisonne on ollut otsikoissa rattijuopumuksesta ja pahoinpitelystä." (0) 52 
1698. (71) "Saammeko nähdä presidentin puolison lööpeissä jatkuvasti?" (0) 53 
------------------- 
1699. (72) "Ette saa." (0) 54 
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1700. (73) "Puolisosta kaivetaan vanhoja asioita." (0) 55 
1701. (74) "Kukaan ei ole virheetön ja jokainen oppii virheistään." (0) 56 
------------------- 
 
1702. (75) "Olette lipaissut pitkin kampanjaa ainakin Sdp:n, perussuomalaisten, kes-
kustan ja kokoomuksen suuntaan." (0) 57 
1703. (76) "Kuinka laskelmoiva ja opportunistinen te olette?" (0) 58 
------------------- 
1704. (77) "Vähän ainakin, otetaan vaikka nämä sikatilajutut." (H+1) 9 
1705. (78) "Kun katsoo peruskannattajakuntaa, se ei ollut kaikkein suosituin viesti." (0) 
59 
1706. (79) "Yleensä sanon mitä ajattelen." (H+1) 10 
 
Perusteet: Lausetta 1676 voidaan pitää myönteisenä, jossa Haavisto  
kertoo yleensä sanovansa, mitä ajattelee. Lause, jossa Haavisto myöntää hienoisen 
laskelmointinsa, voidaan pitää myönteisenä rehellisyytensä vuoksi. Siitä plussaa.  
------------------- 
1707. (80) "Kuvailkaa ulkopoliittista osaamistanne?" (0) 60 
1708. (81) "Olen ollut ulkoasianvaliokunnan jäsenenä suurin piirtein sen ajan, jonka 
olen ollut eduskunnan jäsen." (H+1) 11 
1709. (82) "Olen ollut kuusi vuotta YK-tehtävissä Balkanilla, Afganistanissa ja Afrikan 
maissa." (H+1) 12 
1710. (83) "Niiden aikana tuli läheiseksi yhteistyö Yhdysvaltojen, Venäjän ja Kiinan 
kanssa maailman kriisialueilla." (H+1) 13 
1711. (84) "Tein työtä Palestiinassa ja olin kaksi vuotta Euroopan erityisedustajana 
Sudanissa." (H+1) 14 
1712. (85) "Kun palasin eduskuntaan, YK pyysi Sudan-tehtävään uudestaan." (H+1) 15 
1713. (86) "Olen ollut myös tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa." (H+1) 16 
1714. (87) "Ja Pohjoismaiden neuvoston jäsen." (H+1) 17 
1715. (88) "Ja kehitys- ja yhteistyöministeri." (H+1) 18 
 
Perusteet: Haavisto kertoo ulkopoliittisesta osaamisestaan, jossa hän on ollut ulkoasi-
ainvaliokunnan jäsenenä suurin piirtein sen ajan, jonka on ollut eduskunnan jäsenenä. 
Edelleen hän kertoo olleensa kuusi vuotta YK-tehtävissä Balkanilla, Afganistanissa ja 
Afrikan maissa, jonka aikana hänelle tuli läheiseksi yhteistyö Yhdysvaltojen, Venäjän ja 
Kiinan kanssa maailman kriisialueilla. Myös työ Palestiinassa on tuttua ja hän oli kaksi 
vuotta Euroopan erityisedustajana Sudanissa. Kun Haavistolle tuli ajankohtaiseksi ko-
timaan eduskuntaan paluu, YK pyysi Sudan-tehtävään uudestaan. Haavisto kertoo 
myös olleensa tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa. Näiden lisäksi hän ollut Pohjois-
maiden neuvoston jäsen sekä kehitys- ja yhteistyöministeri.  
------------------- 
1716. (89) "Ensimmäisen kierroksen äänten perusteella olette koko Kallion presidentti." 
(H+1) 19 
1717. (90) "Miten nostaisitte itsenne koko kansan presidentiksi?" (0) 61 
------------------- 
1718. (91) "Nyt valitaan henkilöä, ehkä etsitään uuden perustuslain olosuhteissa sopi-
vaa ja pätevää presidenttiä." (0) 62 
1719. (92) "Mikään temppu presidenttiä ei tuo, vaan pitkä osaaminen." (H+1) 20 
1720. (93) "Opin ensimmäisellä kierroksella jotain siitä, miten hyvää kampanjaa käy-
dään, enkä aio linjaa muuttaa." (0) 63 
 
Perusteet: Toimittajan kysymystä, jossa tämä toteaa Haaviston saaneen ensimmäisellä 
kierroksella Kallion äänet ja udellessa, miten Haavisto aikoo nostaa itsensä koko kan-
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san presidentiksi, Haavisto perustelee siten, että koska kyseessä on henkilövaali, kan-
sa saattaa etsiä uuden perustuslain olosuhteissa sopivaa ja pätevää presidenttiä. Haa-
visto jatkaa myös, ettei mikään temppu tuo presidenttiä, vaan pitkä osaaminen (1689). 
Myöskin hän kertoo myös oppineensa ensimmäisellä kierroksella jotain siitä, miten 
hyvää kampanjaa käydää, eikä aio linjaa muuttaa.  
------------------- 
1721. (94) "Olette rehtorin poika, joka kunnostaa kolmea autoa, paheksuu romanikerjä-
läisiä ja on tyytyväinen, kun Osama bin Laden tapettiin." (0) 64 
1722. (95) "Voiko teidät määritellä oikeistolaiseksi konservatiiviseksi?" (0) 65 
------------------- 
1723. (96) "Ei." (0) 66 
------------------- 
1724. (97) "Oliko korkeakouluopintojen keskeyttämisen syynä laiskuus vai motivaation 
puute?" (0) 67 
------------------- 
1725. (98) "Kun olen opettanut yliopistolla, olen toivonut, että yliopiiston on moti-
voivampi paikka kuin silloin kun itse opiskelin". (0) 68 
1726. (99) "Taistolaisvaiheen jälkitunnelma ei ollut hyvä tunnelma ainakaan siinä tiede-
kunnassa jossa olin." (0) 69 
------------------- 
1727. (100) "Miksi ette mennyt aikanaan armeijaan?" (0) 70 
------------------- 
1728. (101) "Mietin sitä pitkään." (0) 71 
1730. (102) "Ystäväpiirissäni vain taistolaiset menivät armeijaan, koska he odottivat 
aseidenjakoa Hakaniemen torilla vallankumouksen tullessa." (0) 72 
1731. (103) "Me rauhanomaisemmat valitsimme siviilipalveluksen." (0) 73 
------------------- 
1731. (104) (Kuvateksti) "Sauli Niinistö ja Pekka Haavisto istuivat samassa hallitukses-
sa vuonna 1995: Niinistö oikeusministerinä ja Haavisto ympäristö- ja kehitysyhteistyö-
ministerinä." (0) 74 
 
Tekstinostot ja toistot: 
1732. (105) "Liikunta on osa olemista, ei erityisen suorituksen kohde." (0) 75 
1733. (106) "Puolisosta kaivetaan vanhoja asioita." (0) 76 
 
H+1 = 20, N+2 = 1, N+1 = 10, 0 = 76 
 
Analyysi: Niinistö laitetaan haastattelussa tiukemmalle kuin Haavisto tivaten lähestul-
koon pelkästään kielteisistä asioista. Lisäksi Haavistolle annetaan kysymyksen kautta 
mahdollisuus tuoda esille ulkopoliittista osaamista. Lisäksi hänelle annetaan tilaisuus 
kertoa, miten "hän nostaisi itsensä koko kansan presidentiksi." Vaikuttamista tämäkin. 
 

8.20 DOKUMENTTI 56 
UUTISET sivu A6 28.1.2012 
 
”Haavisto-naamarit ja Pahvi-Sauli ottavat mittaa” (Heli Suominen HS, kuvat Koillismaa-
lehti, Kimmo Mäntylä, Sami Kero HS) 
”Presidentinvaali on innostanut ihmiset keksimään uusia kampanjakeinoja” 
6x235 pmm – 120 pmm = 1290 pmm 
 
Suominen, Heli 2012. Haavisto-naamarit ja Pahvi-Sauli ottavat mittaa. Helsingin  



 Liite 1 

 120 (156) 

 

Sanomat [verkkolehti]. N:o 27, A6. Saatavissa: <http://www.hs.fi/paivanlehti/ 
nakoislehti/2012/01/28/> (luettu 28.1.2012). 
 
Kirjoitus: 
1734. (1) (Otsikko) ”Haavisto-naamarit ja Pahvi-Sauli ottavat mittaa” (H+1, N+1) 1, 1 
 
Perusteet: Ehdokkaiden nimet ovat otsikossa, plussaa. 
------------------- 
1735. (2) (Alaotsikko) ”Presidentinvaali on innostanut ihmiset keksimään uusia kam-
panjakeinoja” (0) 1 
------------------- 
1736. (3) "Helsingin kompassiaukiolla seisoskelee perjantaina joukkio ihmisiä keskellä 
tiukinta aamuruuhkaa." (0) 2 
------------------- 
1737. (4) "Kun viisari nytkähtää  8:n kohdalle liukuportaiden yllä olevassa kellossa, 
joukko seisoskelijoita kaivaa laukuistaan kasvoille Pekka Haavisto -pahvinaamarit." (0) 
3 
------------------- 
1738. (5) "Joku protestoi: Ohjeissahan sanottiin viisi yli!" (0) 4 
------------------- 
1739. (6) "Lievän epätietoisuuden jälkeen kaikki nostavat naamarit kasvoilleen." (0) 5 
1740. (7) "Eri-ikäisiä "Pekkoja" on Rautatientorin metroaseman suulla lähes viisikym-
mentä." (0) 6 
1741. (8) "Seuraa tervehdyksiä." (0) 7 
1742. (9) "Terve Pekka", "Terve, terve, onnea vaaleihin." (H+1) 2 
 
Perusteet: Lause on plussan arvoinen, jossa Pekka Haaviston etunimi tuodaan esille ja 
toivotetaan onnea vaalehin.  
------------------- 
1743. (10) "Kyse on flash mob-tapahtumasta, jossa joukko ihmisiä kokoontuu ennalta 
sovitulle paikalle tekemään jotain odottamatonta hajaantuakseen taas omille teilleen." 
(0) 8 
------------------- 
1744. (11) "Sain kutsun Facebookin kautta, kertoo 29-vuotias Lotta Brech naamarin 
riisuttuaan." (0) 9 
1745. (12) "Vieressä seisoo äiti Ulla Kalmanlehto." (0) 10 
------------------- 
1746. (13) "Minä en osaa käyttää Facebookia, mutta tytär kutsui." (0) 11 
------------------- 
1747. (14) "Sauli Niinistön puolestakin on järjestetty flash mob-innotteisia tapahtumia, 
jossa Niinistö-kylttejä kantavat aktiivit kokoontuivat yhteen." (0) 12 
------------------- 
1748. (15) "Vaalikampanjat ovat kirvoittaneet kansalaiset keksimään muitakin uuden-
laisia kampanjointikeinoja." (0) 13 
------------------- 
1749. (16) "Haaviston tukijat näkyvät voimakkaasti Helsingin katukuvassa: moni on 
kuvioinut verhonsa suurella kakkosella, Haaviston äänestysnumerolla." (0) 14 
1750. (17) "On myös kakkoskorvakoruja ja kakkoseksi väännettyjä jouluvaloja." (0) 15 
1751. (18) "Eräs Niinistön tukija taas kuvioi kuutosen ulkolyhdyistä lumihankeen." (0) 
16 
------------------- 
1752. (19) "Yappy Fashion -yritys Ypäjältä yhdisti politiikan bisnekseen." (0) 17 
1753. (20) "Se ehdotti kokoomuksen verkkokauppaan Sauli-paitoja koirille." (0) 18 
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1754. (21) "Mustassa paidassa on S-kirjain ja teksti "Suomella töissä." (0) 19 
------------------- 
1755. (22) "Idea tuli Niinistön Lennu-koirasta, sanoo toimitusjohtaja Tiina Kaskihalme." 
(0) 20 
------------------- 
1756. (23) "Kokoomus kierrättää myös kuuden vuoden takaista Pahvi-Saulia." (0) 21 
1757. (24) "Kansanedustajat Sanni Grahn-Laasonen ja Lasse Männistö kiertävät Suo-
mea ja vähän muutakin Eurooppaa luonnollisen kokoisen pahvinuken kanssa." (0) 22 
------------------- 
1758. (25) "Näköishahmo on niin Saulin näköinen, että se saa ihmiset hyvälle tuulelle." 
(N+1) 2 
 
Perusteet: Niinistön näköishahmo Pahvi-Saulin kerrotaan saaneen ihmiset hyvälle tuu-
lelle, siitä plussaa.  
 

1759. (26) "Kirjoitamme kiertueesta myös blogia, Grahn-Laasonen kertoo." (0) 23 
------------------- 
1760. (27) "Kokoomuksen kampanjatoimistossa ideoitiin näihin vaaleihin lisäksi pop 
up-kahvila, lyhyeksi ajaksi perustettava pulpahduskahvila, joka koristellaan pienemmäl-
lä kahvi-Saulilla." (0) 24 
 
-------------------  
1761. (28) "Pulpahduskahvila on alkanut elää omaa elämäänsä ja ihmiset ovat järjes-
täneet niitä ladunvarressa, metrossa ja vaikka missä", kenttätoiminnasta vastaava 
Hanna Laine kertoo." (0) 25 
------------------- 
1762. (29) (Kuvateksti) "Näköishahmo on niin Saulin näköinen, että se saa ihmiset hy-
välle tuulelle", Pahvi-Saulin kanssa Suomea kiertävä Sanni Grahn-Laasonen kertoo." 
(N+1) 3 
 
Perusteet: Edelleen plussa Niinistön näköishahmosta, joka saa ihmiset hyvälle tuulelle. 
------------------- 
1763. (30) (Kuvateksti) "Presidenttiehdokas Pekka Haaviston (vihr) kannattajat järjesti-
vät perjantaina flash mob-tapahtuman Helsingin Kompassitorilla." (0) 26 
------------------- 
1764. (31) (Kuvateksti) "Mulle tuli mieleen, että Edvin voisi tuoda magnetismia Haavis-
ton kampanjaan", kuvailee minipossun emäntä Anu Saarto." (0) 27 
 
H+1 = 2, N+1 = 3, 0 = 27 
 
Analyysi: Suhteellisen neutraalisti uutisoitu. 
 

8.21 DOKUMENTTI 57 
UUTISET: ”Valetunnus esitti Twitterissä eduskuntaa” 
 
Suominen, Heli 2012. Valetunnus esitti Twitterissä eduskuntaa. Helsingin Sanomat 
[verkkolehti]. N:o 27, A6. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/ 
2012/01/28/> (luettu 28.1.2012). 
 
1765. (1) (Otsikko) ”Valetunnus esitti Twitterissä eduskuntaa” (0) 1 
------------------- 
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1766. (2) "Tuntematon tekijä on esiintynyt eduskunnan nimissä verkon yhteisösivusto 
Twitterissä ja välittänyt edelleen muun muassa poliittista materiaalia." (0) 2 
------------------- 
1767. (3) "Sivustolle luotu tunnus käytti eduskunnan logoa ja välitti edelleen eduskun-
nan uutisia." (0) 3 
1768. (4) "Tunnus välitti presidentinvaalien aikana edelleen myös yksittäisiä Sauli Nii-
nistöön (kok) liittyviä viestejä." (0) 4 
------------------- 
1769. (5) "Tili on välittänyt edelleen myös muita, presidentinvaaleihin liittymättömiä 
viestejä." (0) 5 
------------------- 
1770. (6) "Eduskunnasta vahvistettiin HS:lle eilen, ettei Twitter-tunnus ole eduskunnan 
virallisessa käytössä." (0) 6 
------------------- 
1771. (7) "Valetunnus katosi sivustolta perjantaina sen jälkeen, kun asia nousi julkisuu-
teen." (0) 7 
 
Yhteensä 7 lausumaa. 
 
0 = 7 
 
Analyysi: Neutraali kirjoitus. 
 

8.22 DOKUMENTTI 58 
UUTISET: ”Haaviston riveissä kampanjoi possu" 
 
HS, 2012. Haaviston riveissä kampanjoi possu. Helsingin Sanomat [verkkolehti].  
N:o 27, A6. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/28/>  
(luettu 28.1.2012) 
 
 
1772. (0) "Haaviston riveissä kampanjoi possu." (H+1) 
 
Perusteet: Haaviston nimi tuodaan otsikossa esille. 
------------------- 
1773. (1) "Helsingissä Pekka Haaviston (vihr) riveissä kampanjoi myös Edvin-niminen 
minipossu." (0) 1 
------------------- 
1774. (2) "Haavistolle ei ole väliä, onko kaksijalkainen tai nelijalkainen sika, vaan kaik-
kia pitää kunnioittaa", sanoo possun emäntä Anu Saarto." (H+1) 2 
------------------- 
1775. (3) "Olen ihan Haavisto-fani." (H+1) 3 
Perusteet: Haastateltava tuo esille Haaviston kunnioituksen niin ihmisiä kuin eläimiäkin 
kohtaan. 
------------------- 
1776. (4) "Saarto myy yhdessä Tom Salmisen kanssa Tom´s Pro -yrityksen kautta en-
siaputarvikkeita yrityksille." (E) 1 
1777. (5) "Possu oli jo aiemmin mukana myyntikeikoilla tuomassa hilpeyttä." (0) 2 
1778. (6) "Vaalikampanjassa ensiapupossu on saanut ylleen Haavisto-kassista askar-
rellun Haavisto-liivin." (0) 3 
1779. (8) "Edvin on osallistunut myös Vantaan vihreiden vaalitapahtumiiin." (0) 4 



 Liite 1 

 123 (156) 

 

------------------- 
1780. (9) "Siat ovat hyvin uteliaita." (0) 5 
1781. (10) "Ihmisten keskellä possu saa purettua energiaa." (0) 6 
1782. (11) "Se on paljon tyytyväisempi kuin yksin kotona, arvioi Saarto lemmikkinsä 
kampanjakestävyyttä." (0) 7 
 
H+1 = 3, 0 = 7, E = 1 
 
Analyysi: Hauska kirjoitus Haaviston puolesta. 
 

8.23 DOKUMENTTI 59 
UUTISET: ”Haaviston vaalibudjetti kiri Niinistön ohi” 
 
Hämäläinen, Marko 2012. Haaviston vaalibudjetti kiri Niinistön ohi. Helsingin Sanomat 
[verkkolehti]. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/28/> (luettu 
28.1.2012) 
 
1783. (0) "Haaviston baalibudjetti kiri Niinistön ohi." (H+2) 1 
 
Perusteet: Haavisto nostettu otsikkoon myönteisessä mielessä vaalibudjetointia koski-
en. Kaksi plussaa. 
------------------- 
1784. (1) "Presidenttiehdokkaiden vaalibudjettien ero on kaventunut vauhdilla." (0) 1 
1785. (2) "Tämä johtuu siitä, että Pekka Haavisto (vihr) on saanut satojatuhansia euro-
ja lisälahjoituksia." (H+1) 1 
------------------- 
1786. (3) "Haaviston saamien lahjoitusten määrä on lähtenyt tällä viikolla hurjaan nou-
suun." (H+1) 2 
1787. (4) "Lahjoitusten kokonaissumma on yli puoli miljoonaa euroa." (H+1) 3 
------------------- 
1788. (5) "Lahjoittajia on yli 7 000 ja suurin osa lahjoituksista on muutamia kymmeniä 
euroja." (H+1) 4 
 
Perusteet: Haaviston kerrotaan saaneen satojatuhansia euroja lisälahjoituksia, josta 
plussa. Samoin lauseista tulee plussia, joissa toistetaan sama asiaa: "Haaviston saa-
mien lahjoitusten määrä on lähtenyt tällä viikolla hurjaan nousuun", "Lahjoitusten koko-
naissumma on yli puoli miljoonaa euroa" ja "Lahjoittajia on yli 7 000 ja suurin osa lahjoi-
tuksista on muutamia kymmeniä euroja." 
------------------- 
1789. (6) "Tämä on mieletön yllätys." (H+1) 5 
1790. (7) "Haavistolla on käytettävissä toiselle kierrokselle noin 400 000 euroa", kam-
panjapäällikkö Riikka Kämppi kertoo. (H+1) 6 
------------------- 
1791. (8) "Kokonaisuudessaan Haaviston vaaleihin käyttämä rahamäärä nousee tällä 
haavaa 650 000 euroon." (H+1) 7 
1792. (9) "Siihen on laskettu myös Helsingin Jäähallissa maanantaina järjestettävä 
tukikonsertti, joka Kämpin arvion mukaan tuo kampanjalle ainakin 50 000 – 60 000 
euroa." (H+1) 8 
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Perusteet: Lauseesta: "Tämä on mieletön yllätys", plussaa Samoin lauseista, joissa 
tuodaan esille niin kakkoskierrokselle käytettävissä oleva rahamäärä kuin koko vaali-
kampanjaan käytetty rahamäärä. Myös Haaviston tukikonsertin tuloarvio esilletuodaan.  
------------------- 
1793. (10) "Kokoomuksen puoluesihteeri Taru Tujunen arvioi, että Sauli Niinistön mil-
joonan euron budjetista jäi ensimmäiseltä kierrokselta säästöön 50 000 – 100 000 eu-
roa. (N+1) 1 
1794. (11) "Tämän lisäksi Niinistö on saamassa lisälahjoituksia 200 000 euroa." (N+1) 
2 
 
Yhteensä 11 lausumaa. 
 
H+2 = 1, H+1 = 8, N+1 = 2, 0 = 1 
 
Analyysi: Haavisto nostettu otsikkoon myönteisessä mielessä. Samoin Haaviston saa-
mia tukia tuodaan esille useammissa lauseissa kuin Niinistön. 
 

8.24 DOKUMENTTI 60 
UUTISET: ”Mitä piirrettä Suomen imagossa presidentin pitäisi parantaa?” 
 
Anna-Kaisa & Hicks, Anna & Isaksen, Johanna & Jokinen, M. & Kiansten, Pirkko & 
Keronen, Juhana & Lampinen, Antti & Pekkarinen, Antti & Saarinen, Varpu & 2012 
& Svinhufvud, Tommi & Tapionsalo, Tuulia & Torvinen, Mika & Vänskä, Annamari 
2012. Mitä piirrettä Suomen imagossa presidentin pitäisi parantaa? Helsingin Sanomat 
[verkkolehti] N:o 28, A4. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/ 
2012/01/29/> (luettu 29.1.2012). 
 
1795. (1) ”Mitä piirrettä Suomen imagossa presidentin pitäisi parantaa?” (0) 1 
1795. (2) "Britanniassa on huomioitu kuluneen vuoden aikana yllättyneeseen sävyyn 
Suomessa noussut monikulttuurisuuden vastainen jupina, ja tämän mielikuvan vakiin-
tumista voisi presidentti toimillaan ehkäistä." (0) 2 
------------------- 
1796. (3) "Viime eduskuntavaalien yhteydessä nurkkapatrioottisten voimien menesty-
minen huomioitiin laajasti myös Espanjassa." (0) 3 
1797. (4) "Täällä käytettiin perussuomalaisten menestyksestä avoimesti termiä äärioi-
keiston voitto." (0) 4 
1798. (5) "Se murensi pitkään rakennettua edistyksellisen valtion imagoa." (0) 5 
------------------- 
1799. (6) "Suomen imago on loistava, mutta suomalaiset itse kärsivät huonosta "itse-
tunnosta" kansainvälisesti. (0) 6 
1800. (7) "Suomalaisten pitäisi ymmärtää, miten paljon Suomea arvostetaan maailmal-
la." (0) 7 
------------------- 
1801. (8) "Suomi on pahasti Ruotsin varjossa esimerkiksi matkakohteena turisteille, jos 
nyt jätetään venäläiset pois laskuista." (0) 8 
1802. (9) "Sekä Amerikan että Kaukoidän puolelta löytyy valtava potentiaali tuoda muu-
tama miljoona turistia Suomeen vuosittain." (0) 9 
------------------- 
1803. (10) "Pohjois-Amerikassa Suomessa ei ole kummempaa mainetta, pieni maa 
pohjoisessa." (0) 10 
------------------- 
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1804. (11) "Käsitystä suomalaisista; usein ajatellaan, että olemme tuppisuita ja melko 
epäsosiaalisia." (0) 11 
1805. (12) "Suomi on erittäin kaunis maa, eikä sitä voi tarpeeksi kehua!" (0) 12 
------------------- 
1806. (13) "Suomella on Saksassa hyvä imago, täällä kiinnitetään paljon huomiota juuri 
sosiaaliseen vastuunkantoon, jossa Suomi Ahtisaaren ja Halosen kausilla kehittyi." (0) 
13 
------------------- 
1807. (14) "Tottahan olisi mukava, jos ei tarvitsisi hämmästyä, kun joku tunnistaa Suo-
men muustakin kuin rankasta alkoholin käytöstä." (0) 14 
------------------- 
1808. (15) "Vieläkin Suomi nähdään suomettuneena Venäjään nähden." (0) 15  
1809. (16) "Ehkä voitaisiin ottaa oppia Eestistä ja jättää Putinin ravatin oikominen ja 
Venäjään päin kumartelu vähemmälle." (0) 16 
------------------- 
1810. (17) "Pitäisi korostaa avoimuutta ja vastustaa selkein sanankääntein rasismia ja 
sisäänpäinkääntyneisyyttä." (0)17 
1811. (18) "Viime aikoina Ruotsissa ovat päässeet otsikoihin lähinnä perussuomalais-
ten rasistiset mielipiteet ja Timo Soini." (0) 18 
1812. (19) "Se on surullista." (0) 19 
------------------- 
1813. (20) "Viime vuoden aikana Suomen imago tasa-arvoisena ja suvaitsevana maa-
na on saanut suuren kolhun." (0) 20 
1814. (21) "Tosin jo ennen "jytkyä" Suomen ydinvoimapäätös ihmetytti myös monia 
ympärilläni ja pudotti Suomen kestävän kehityksen mallimaan korokkeelta." (0) 21 
------------------- 
1815. (22) "Suomi on liian suostuvainen, eräänlainen EU:n jees-mies." (0) 22 
1816. (23) "Nyt ne olivat aivan ihmeissään, kun Suomi ei ilman muuta suostunutkaan 
Kreikan tukipakettiin." (0) 23 
1817. (24) "Lisää tällaista." (0) 24 
1818. (25) "Enemmän särmää ja itsenäisen valtion otteita." (0) 25 
------------------- 
1819. (26) "Täällä Pohjois-Norjassa monet pitävät suomalaisia juntteina, jotka vaan 
"molottavat" omaa kieltänsä, juovat paljon, tappelevat ja ovat hieman outoja." (0) 26 
 
0 = 26 
 
Analyysi: Ei kommentteja kakkoskierroksen ehdokkaista, mutta kaikki liittyivät asioihin, 
joihin tulevan presidentin toivottiin vaikuttavan. Suurin osa ehdotuksista käsitteli jälleen 
suvaitsevaisuutta ja moniarvoisuutta, joita HS pyrkii eteenpäinajamaan. Samoin em. 
asioiden voidaan tulkita olevan enemmän "Haaviston heiniä". 
 

8.25 DOKUMENTTI 61 
UUTISET: "Suomi-kuvaan on tullut särö." 
Kovanen, Inka & Sillanpää, Sami 2012. Suomi-kuvaan on tullut särö. Helsingin  
Sanomat [verkkodokumentti]. N:o 28, A3. Saatavuus: < http://www.hs.fi/paivanlehti/ 
nakoislehti/2012/01/29/ (luettu 29.1.2012). 
 
1820. (1) "Suomi-kuvaan on tullut särö." (0) 1 
------------------- 
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1821. (2) (Alaotsikko) "HS-kysely: Rasismi ja suvaitsemattomuus tiedetään nyt maail-
malla, kertovat ulkomailla asuvat suomalaiset." (0) 2 
1822. (3) (Alaotsikko) "HS selvitti, mitä he toivovat seuraavalta presidentiltä." (0) 3 
1823. (4) (Alaotsikko) "Presidentin halutaan puuttuvan Suomen maineeseen." (0) 4 
------------------- 
1824. (5) "Suomen maineeseen maailmalla on viime vuoden aikana noussut uusi piirre: 
suvaitsemattomuus." (0) 5 
1825. (6) "Näin sanovat ulkomailla asuvat suomalaiset, jotka vastasivat HS:n kyse-
lyyn." (0) 6 
1826. (7) "Äärioikeistolaisten mielipiteiden suosion nousu Suomessa on huomattu 
myös nykyisessä asuinmaassani, ja toivoisin seuraavan presidentin puhuvan suvaitse-
vaisuuden puolesta, vastasi Sveitsissä asuva Josefina Tuominen." (0) 7 
------------------- 
1827. (8) "HS:n kyselyyn vastasi yli tuhat suomalaista 78 maasta." (0) 8 
------------------- 
1828. (9) "Rasismi ja suvaitsemattomuus olivat avoimissa vastauksissa eniten esiin 
nostetut huolenaiheet." (0) 9 
1829. (10) "Useat ulkosuomaiset pitivät kielteistä mielikuvaa seurauksena perussuoma-
laisten suosion saamasta huomiosta maailmalla." (0) 10 
------------------- 
1830. (11) "Molemmat presidenttiehdokkaat yhtyvät käsitykseen siitä, että Suomen 
maine on tahriintunut." (0) 11 
 
0 = 11 
 
Analyysi: Ei kommentteja kakkoskierroksen ehdokkaista, mutta kaikki liittyivät asioihin, 
joihin tulevan presidentin toivottiin vaikuttavan. Samoja asioita myös HS ajaa. 
 

8.26 DOKUMENTTI 62 
UUTISET: ”Näyttely suomalaisen vallan ykkösnimistä” 
 
HS, 2012. Näyttely suomalaisen vallan ykkösnimistä. Helsingin Sanomat [verkkolehti]. 
N:8, D11. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/29/> (luettu 
29.1.2012). 
 
1831. (1) ”Näyttely suomalaisen vallan ykkösnimistä” (0) 1 
------------------- 
1832. (2) "Sanomatalon mediatorilla voi tutustua presidentinvaaleihin kuvien kautta 
vielä viikon ajan." (0) 2 
1833. (3) "Heikki Kotilaisen valokuvat ovat peräisin talven vaalikampanjoista, ja arkis-
ton tilannekuvissa komeilevat kaikki Suomen tasavallan presidentit." (0) 3 
1834. (4) "Töölönlahdenkatu 2 ma-pe klo 7-22, la-su 9-22. (0) 4 
------------------- 
1835. (5) (Kuvateksti) Dmitri Medvedev ja Tarja Halonen tapasivat Naantalin Kultaran-
nassa heinäkuussa 2010. (0) 5 
1836. (6) (Kuvateksti) "Kuva Presidentit-näyttelystä." (0) 6 
 
0 = 6 
 
Analyysi: Ei mitään kakkoskierroksen ehdokkaista. 
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8.27 DOKUMENTTI 63 
UUTISET: ”Presidenttitentti tiistaina Sanomatalossa” 
”HS:n ja Nelosen yhteinen vaalitentti lähetetään suorana tv:stä klo 17-18.45 
 
Junkkari, Marko 2012. Presidenttitentti tiistaina Sanomatalossa. Helsingin Sanomat 
[verkkolehti]. N:o 28, A9. Saatavuus: < http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/ 
2012/01/29/> (luettu 29.1.2012). 
 
1837. (1) "Presidenttitentti tiistaina Sanomatalossa." (0) 1 
------------------- 
1838. (2) "HS:n ja Nelosen yhteinen vaalitentti lähetetään suorana tv:stä klo 17-18.45" 
(0) 2 
------------------- 
1839. (3) "Presidentinvaalin toisen kierroksen ehdokkaat Pekka Haavisto (vihr) ja Sauli 
Niinistö (kok) ottavat mittaa toisistaan Helsingin Sanomien ja Nelosen yhteisessä vaali-
tentissä tiistaina 31. tammikuuta kello 17 alkaen." (0) 3 
------------------- 
1840. (4) "Helsingin keskustassa Sanomatalon Mediatorilla pidettävä vaalipaneeli on 
samalla sekä avoin yleisötilaisuus että suora tv-lähetys." (0) 4 
1841. (5) "Mediatorille mahtuu rajoitetusti yleisöä." (0) 5 
------------------- 
1842. (6) "Presidenttitentti kestää vajaat kaksi tuntia kello 17-18.45. (0) 6 
1843. (7) "Se lähetetään suorana Neloselta, ja on myös katsottavissa verkossa HS.fi:n 
ja Nelosen sivuilta." (0) 7 
------------------- 
1844. (8) "Ehdokkaita tentataan presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä teemoista eli ulko- 
ja turvallisuuspolitiikasta." (0) 8 
1845. (9) "Luvassa on myös heidän persoonaansa ja laajemmin arvomaailmaansa liit-
tyviä kysymyksiä." (0) 9 
------------------- 
1846. (10) "Ehdokkaat pääsevät tentin aikana väittelemään myös vapaasti keskenään 
itse valitsemistaan aiheista samaan tapaan kuin Nelosen vihdoinkin kahden-
keskusteluihin." (0) 10 
------------------- 
1847. (11) "Sytykkeeksi väittelyyn Helsingin Sanomat pyysi sekä Niinistöä että Haavis-
toa keksimään toisilleen kysymykset." (0) 11 
------------------- 
1848. (12) "Presidenttiehdokkaat kysyvät myös toisiltaan." (0) 12 
------------------- 
1849. (13) "Niinistön kysymys: Miten suhtaudut turvallisuuspoliittisen yhteistyön tiivis-
tämiseen Euroopan unionissa?" (0) 13 
------------------- 
1850. (14) "Olen pitänyt nimenomaan Lissabonin-sopimuksen jälkeen – kun ulkopoli-
tiikkaakin ollaan koordinoimassa – hyvänä sitä, että EU:ssa lisätään turvallisuusyhteis-
työtä, ehkä sitten joissakin asioissa puolustusyhteistyötäkin." (0) 14 
------------------- 
1851. (15) "Ja puolustusyhteistyön osalta juuri tätä materiaaliyhteistyötä: voi olla asioi-
ta, joita muualla tuotetaan ja voi olla asioita, joita Suomessa tuotetaan." (0) 15 
1852. (16) "On yhteiset puolustustarvikemarkkinat, ja niissä on minusta tämä yhteis-
työ." (0) 16 
1853. (17) "Kun puhutaan ilma- ja merivalvonnasta, pitäisin Ruotsia luontevana kump-
panina alueellamme syvälle menevässä yhteistyössä." (0) 17 
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------------------- 
1854. (18) "Haaviston kysymys: Kokoomus vastusti aikoinaan demareiden ulkopoliittis-
ta värisuoraa – sitä, että presidentti, pääministeri ja ulkoministeri olivat samasta puolu-
eesta." (0) 18 
1855. (19) "Näetkö riskiä siinä, että Suomessa olisi syntymässä kokoomuksen ulkopo-
liittinen värisuora?" (0) 19 
------------------- 
1856. (20) "En muista arvostelleeni tätä demarien värisuoraa." (0) 20 
1857. (21) "Nyt tällaista ei pääsisi sattumaan, sillä (ulkoministeri Erkki) Tuomioja on 
sosiaalidemokraatti." (0) 21 
 
0 = 21 
 
Analyysi: Neutraali kirjoitus. 
 

8.28 DOKUMENTTI 64 
UUTISET: ”Mainettaan hauskempi" 
 
”Jenni Haukion eloisa puoli jää monelta huomaamatta, koska hän on mieluummin taus-
tavaikuttaja kuin keskipiste” 
 
Nykänen, Anna-Stina 2012. Mainettaan hauskempi. Helsingin Sanomat [verkkolehti]. 
N:o 28, D4. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/29/> (luettu 
29.1.2012). 
 
1858. (1) "Mainettaan hauskempi" (N+1) 1 
 
Perusteet: Otsikolla viitataan Niinistön puolisoon, jonka myönteisestä luonnehdinnasta 
plussa. 
------------------- 
1859. (2) "Jenni Haukion eloisa puoli jää monelta huomaamatta, koska hän on mie-
luummin taustavaikuttaja kuin keskipiste" (N+1) 2 
 
Perusteet: Alaotsikossa luonnehditaan Niinistön puolison Jenni Haukion persoonaa 
eloisaksi, josta plussa. 
------------------- 
1860. (3) "Ette ikinä usko." (0) 1 
1861. (4) "Jenni Haukiolla on hyvä huumorintaju." (N+1) 3 
1862. (5) "Hän on eloisa, puhelias ja nauravainen." (N+1) 4 
1863. (6) "Sellainen, jonka kanssa on kiva istua kahvilla." (N+1) 5 
 
Perusteet: Niinistön puolisolla Haukiolla kerrotaan olevan hyvä huumorintaju, jonka 
lisäksi hän on eloisa, puhelias ja nauravainen. Eli henkilö, jonka kanssa on kiva istua 
kahvilla. 
------------------- 
1864. (7) "Julkisuudessa Haukiosta on saanut erilaisen kuvan." (0) 2 
1865. (8) "Häntä haukutaan tätimäiseksi." (N-1) 1 
 
Perusteet: Niinistön puolison "tätimäisyydestä" miinus. 
 
1866. (9) "Ihmetellään, kun puhuu vanhoillisesti puolisosta." (0) 3 
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------------------- 
1867. (10) "Vedätkö sä jotain roolia?" (0) 4 
------------------- 
1868. (11) "Ei, ei, kun mä olen just sellainen", Haukio nauraa. (0) 5 
1869. (12) "Minua on sanottu myös mummoksi, eikä minulla ole mitään sitä vastaan." 
(0) 6 
1870. (13) "Mummot ovat maailman ihanimpia ihmisiä!" (0) 7 
------------------- 
1871. (14) "Hitunen murretta kielii siitä, että Haukio on kotoisin Porista." (0) 8  
1872. (15) "Syntynyt 1977, ei siis nettisukupolvea". (0) 9 
------------------- 
1873. (16) "Hän oli tyttö, joka harrasti kalastusta, napsi kalastuskilpailuista voittoja." (0) 
10 
1874. (17) "Suku vietti aikaa mökillä veden äärellä." (0) 11 
------------------- 
1875. (18) "Haukio lauloi Cygnauksen ala-asteen koulun Primus-kuorossa toista sop-
raanoa ja soitti harmonikkaa." (0) 12 
1876. (19) "Hän harrasti yleisurheilua ja ohjasi kentällä pienempiä." (0) 13 
------------------- 
1877. (20) "Oliko hän mummo jo silloin?" (0) 14 
------------------- 
1878. (21) "Ei ainakaan poikatyttö, vaikkakin sitä tyyppiä, joka kulkee sammakko käm-
menellä." (0) 15 
1879. (22) "Hänestä tuli varhain eläintensuojelija." (0) 16 
------------------- 
1880. (23) "Ei se vielä ollut muotia, eläinrakkaat tytöt olivat silloin enemmän hevosfane-
ja, hän sanoo." (0) 17 
------------------- 
1881. (24) "Nyt Haukio on Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen jäsen." (0) 18 
1882. (25) "Eikä käytä turkiksia." (0) 19 
1883. (26) "Oletko kasvissyöjä?" (0) 20 
------------------- 
1884. (27) "En syö punaista lihaa." (0) 21 
------------------- 
1885. (28) "Haukio tulee niin sanotusta tavallisesta perheestä." (0) 22 
1886. (29) "Isä Teuvo on ollut rautakaupan myyjä, äiti Ritva on sairaanhoitaja, veli 
Teemu on nykyään koulukuraattori." (0) 23 
1887. (30) "Jo edesmennyt isoisä, varatuomari Toivo Haukio oli kuitenkin Porissa tun-
nettu henkilö, pitkäaikainen kaupunginviskaali ja Satakunnan kokoomuksen puheenjoh-
taja." (0) 24 
------------------- 
1888. (31) "Äiti harrasti runoutta." (0) 25 
1889. (32) "Tytär aloitti runojen kirjoittamisen 17-vuotiaana." (0) 26 
1890. (34) "Kimmokkeen antoi Pablo Nerudan Andien mainingit." (0) 27 
1891. (35) "Hän haki oppia modernin runouden kurssilta Porissa." (0) 28 
1892. (36) "Nyt häneltä on julkaistu kolme teosta." (0) 29 
------------------- 
1893. (37) "Politiikasta hän kiinnostui samassa iässä, kun alkoi kirjoittaa." (0) 30 
1894. (38) "Valinta oli kokoomus." (0) 31 
1895. (39) "Hän meni heti puolueen harrastustoimintaan." (0) 32 
------------------- 
1896. (40) "Hirveästi harrastuksia." (0) 33 
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1897. (41) "Mutta koulu ei silti kärsinyt: hän kirjoitti Porin suomalaisesta yhteislyseosta 
neljän eximian ja yhden laudaturin paperit." (0) 34 
------------------- 
1898. (42) "Oliko sulla koskaan murrosikää?" (0) 35 
1899. (43) "Ei hän ainakaan muista." (0) 36 
------------------- 
1900. (44) "Tupakkaan en ole ikinä koskenutkaan ja alkoholia kokeilin myöhemmin 
kuin useimmat kaverit." (0) 37 
------------------- 
1901. (45) "Mutta kokeili kuitenkin." (0) 38 
------------------- 
1902. (46) "Ikätoveri muistaa kerran nähneensä hänet humalassa." (0) 39 
1903. (47) "Vähän normaalia nuoruutta." (0) 40 
------------------- 
1904. (48) "Politiikkaan Haukiolla on mielenkiintoinen suhde." (0) 41 
1905. (49) "Hän opiskeli Turun yliopistossa valtio-oppia, työskenteli Satakunnan ko-
koomuksen piirin puheenjohtajana ja kansanedustaja Anne Holmlundin avustajana." 
(0) 42 
------------------- 
1906. (50) "Mutta hän ei ole koskaan ollut itse ehdokkaana." (0) 43 
------------------- 
1907. (51) "Harkitsin sitä." (0) 44 
1908. (52) "Mutta haluan enemmän virkailijan tehtäviin." (0) 45 
1909. (53) "Koen olevani taustavaikuttaja mieluummin kuin että antautuisin keskipis-
teeksi." (0) 46 
1910. (54) "Luottamustehtävässä ja virkailijana pystyy molemmissa parantamaan maa-
ilmaa." (0) 47 
1911. (55) "Ei siinä ole suurta eroa." (0) 48 
------------------- 
1912. (56) "Hänellä ei ole yhtä kiinnostavaa agendaa, ei se ole talouspolitiikka, ei sosi-
aalitoimi." (0) 49 
1913. (57) "Väitöskirjan aihe Helsingin ylipistossa on Informaatioteknologian vaikutus 
puoluetoimintaan." (0) 50 
------------------- 
1914. (58) "Millainen ihminen haluaa olla mieluiten puoluevirkailija?" (0) 51 
1915. (59) "Juuri sellainen kuin Haukio." (0) 52 
1916. (60) "Hän ei hae huomiota." (0) 53 
------------------- 
1917. (61) "Aktiivinen Haukio on ollut aina, mutta ei ikinä myrskyn silmässä." (0) 54 
------------------- 
1918. (62) "Hyvä koulussa, mutta kauhean hiljainen, sanoo luokkakaveri." (0) 55 
1919. (63) "Hän ei kuulunut poikien mielestä luokan suosituimpiin tyttöihin." (0) 56 
------------------- 
1920. (64) "Etäinen, jäi taustalle, sanoo kuorokaveri." (0) 57 
1921. (65) "Saman näköinen kuin nyt, tavallinen, ei pynttääntynyt." (0) 58 
------------------- 
1922. (66) "Ei mikään päällepäsmäri, vaan sivustaseuraaja, sanoo saman vuosikurssin 
opiskelija." 
1923. (67) "Herttainen, porvariston hillittyä charmia." (0) 59 
1924. (68) "Hän vertaa Haukiota Tanja Vienoseen, Niinistön ex-kihlattuun, joka vaikutti 
Turussa samaan aikaan." (0) 60 
1925. (69) "Vienonen herätti kateutta, kun pääsi tunnetun marokkolaisen tanssinopetta-
jan avoautoon." (0) 61 
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------------------- 
1926. (70) "En ikinä voisi kuvitella Haukiota siihen kirkuvankeltaiseen Corvetteen, ikä-
toveri sanoo." (0) 62 
------------------- 
1927. (71) "Haukio ei aiheuta skandaaleja." (0) 63 
------------------- 
1928. (72) "Nyt kun hän on kokoomuksen viestintäpäällikkö, toimittajat valittavat, ettei 
häneltä koskaan irtoa uutisia." (0) 64 
1929. (73) "Hän ei paljasta mitään." (0) 65 
------------------- 
1930. (74) "Haukio puolustautuu." (0) 66 
1931. (75) "Kokoomuksessa on päätetty, että vain poliitikot antavat lausuntoja." (0) 67 
------------------- 
1932. (76) "Se on kokoomuksen strategia." (0) 68 
1933. (77) "Olen osa joukkuetta." (0) 69 
1934. (79) "Sitä voi kysyä Taru Tujuselta tai Jyrki Kataiselta." (0) 70 
------------------- 
1935. (80) "Haukio ei ole lörppö." (0) 71 
------------------- 
1936. (81) "Hän on ystävänä erittäin lojaali, lämmin ja luotettava", kehuu Johanna Sipo-
la, Evan viestintäpäällikkö, Haukion paras ystävä jo lapsuudesta." (N+1) 6 
 
Perusteet: Haukiota kehutaan ystävänä erittäin lojaaliksi, lämpimäksi ja luotettavaksi. 
Plussa. 
------------------- 
1937. (82) "Julkisuuteen Haukio joutui väkisin, kun meni naimisiin Sauli Niinistön kans-
sa 2009." (0) 72 
1938. (83) "Suhde oli pysynyt kaksi vuotta salassa." (0) 73 
------------------- 
1939. (84) "Ei hän kerro, miten suhde alkoi, niin he ovat sopineet." (0) 74 
1940. (85) "Ensin hän kiinnitti töissä huomiota siihen, että Niinistö on hyvä kirjoittaja." 
(N+1) 7 
 
Perusteet: Haukio kertoo kiinnittäneensä ensin huomion siihen, että Niinistö on hyvä 
kirjoittaja. 
------------------- 
1941. (86) "Pariskunta asuu Espoossa ylellisessä yli 170 neliön talossa." (0) 75 
1942. (87) "Heillä on bostoninterrieri Lennu." (0) 76 
1943. (88) "Niinistöllä on kaksi aikuista poikaa ja yksi lapsenlapsi." (0) 77 
1944. (89) "Haukio on siis ainakin mummonpuolikas." (0) 78 
------------------- 
1945. (90) "Haukio on vältellyt julkisuutta." (0) 79 
1946. (91) "Suuttui, kun Presidentin kansliassa, poliittisessa satiirissa pilkattiin!" (0) 80 
1947. (92) "Ettei vain olisi nirppanokka, joka riitaantuu median kanssa." (0) 81 
------------------- 
1948. (93) "Nyt esilläolo on hänestä luonnollista: pitää saada kuva myös presidenttieh-
dokkaiden puolisoista." (0) 82 
------------------- 
1949. (94) "Oikeasti kiinnostusta lisää se, että Pekka Haaviston puoliso on mies." 
(H+1) 1 
1950. (95) "Jos toisella kierroksella olisi Paavo Väyrynen, puoliso tuskin saisivat yhtä 
paljon huomiota." (0) 83 
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Perusteet: Haavistolle plussa, koska Haaviston mieskumppani herättäisi kirjoittajan 
mielestä "oikeasti kiinnostusta." 
------------------- 
1951. (96) "Haukiota on pilkattu kotirouvien idoliksi." (N-1) 2 
 
Perusteet: "Kotirouvien ilodia" käytetään pilkkanimenä. 
 
1952. (97) "Niinistö kun sanoi, että on kiva, kun vaimo kotona silittelee paitoja." (0) 84 
------------------- 
1953. (98) "Kotityöt on jaettu tasavertaisesti, Haukio sanoo." (0) 85 
1954. (99) "Jos toinen sattuu pyrkimään presidentiksi, tekee toinen silloin kotona vähän 
enemmän." (0) 86 
1955. (100) "Mitä kummaa siinä on?" (0) 87 
------------------- 
1956. (101) "Ja aina on kotityöt tehty itse." (0) 88 
------------------- 
1957. (102) "Minulla ei ole koskaan käynyt edes siivoojaa." (0) 89 
------------------- 
1958. (103) "Mäntyniemessä elämä muuttuisi lopullisesti." (0) 90 
1959. (104) "Onko hän koskaan epäröinyt Saulin matkaan lähtemistä?" (0) 91 
------------------- 
1960. (106) "En ole hetkeäkään miettinyt." (0) 92 
1961. (107) "Rakkaus vie mukanaan, Haukio sanoo." (0) 93 
1962. (108) "Eikä tämä niin valtavan poikkeuksellista ole." (0) 94 
1963. (109) "Ihmisillä on monenlaisia elämäntilanteita." (0) 95 
------------------- 
1964. (110) "Hän väittää, ettei ole miettinyt, millaista olisi presidentin rouvana." (0) 96 
1965. (111) "Ei voi olla totta." (0) 97 
------------------- 
1966. (112) "Tiedostan, että se muuttaisi elämäni." (0) 98 
1967. (113) "Mutta tilanne on vielä täysin avoin." (0) 99 
1968. (114) "Jos Sauli tulee valituksi, tärkein on presidentin tehtävä." (N+1) 8 
1969. (115) "Olisin valtavan itsekäs, jos ajattelisin vain minä, minä, minä ja mitä minulle 
tapahtuu." (0) 100 
 
Perusteet: Haavio pitää presidentin tehtävää tärkeämpänä kuin omia tarpeitaan. Tätä 
voi pitää Niinistön kannalta myönteisenä asiana, josta plussa.  
------------------- 
1970. (116) "Kai vähän pitäisi valmistautua." (0) 101 
1971. (117) "Haukio herätti jo huomiota, kun lusikka oli Linnan juhlissa väärin." (0) 102 
------------------- 
1972. (118) "Ei hän ole ehtinyt ajatella sellaista." (0) 103 
1973. (119) "Töissä on ollut niin kiirettä." (0) 104 
1974. (120) "Puoluevirkailija ei voi vaalien alla jäädä haaveilemaan." (0) 105 
------------------- 
1975. (121) "Jos asetut minun asemaani, ymmärrät, että tässä on ollut aikamoinen 
rumba." (0) 106 
1976. (122) "Jos Sauli tulee valituksi, orientoidun sitten tulevaan." (N+1) 9 
1977. (123) "Uskon, että siihen jää aikaa." (0) 107 
 
Perusteet: Jälleen Haukio kertoo suhtautuvansa myönteisesti Niinistön valintaan ja 
kertoo orientoituvansa ajallaan tulevaan. Tästä plussa. 
------------------- 
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1978. (124) "Suomalaisille tytöille ja pojille Tarja Halonen on ollut tärkeä esikuva." (0) 
108 
1979. (125) "Millainen ykkösnainen Haukiosta tulisi?" (0) 109 
------------------- 
1980. (126) "Häntä on verrattu Jacqueline Kennedyyn." (N+1) 10 
1981. (127) "Mutta ei hän ole muoti-ikoni, ei niin yläluokkainen." (0) 110 
 
Perusteet: Haukiota on verrattu Jacqueline Kennedyyn, jota voidaan pitää myönteisenä 
arviona. Kuitenkaan kirjoittaja ei pidä Haukiota Kennyden kaltaisena muoti-ikonina, 
eikä niin yläluokkaisena.  
------------------- 
1982. (128) "Kansan keskellä hänestä tulee mieleen – älkää nyt hermostuko – prinses-
sa Diana. (N+1) 11 
1983. (129) "Hän koskettaa tuntemattoman käsivartta ja katsoo silmiin." (N+1) 12 
1984. (130) "Sillä hetkellä kuulemma tuntuu, että hän on vilpittömän kiinnostunut juuri 
sinusta." (N+1) 13 
1985. (131) "Se on taito!" (N+1) 14 
1986. (132) "Eikö Dianaakaan fiksuista lausunnoista muisteta." (N-1) 3 
 
Perusteet: Kirjoittaja kertoo Haukiosta tulevan mieleen prisenssa Diana, jota näkemys-
tä hän topputtelee "älkää nyt hermostuko"-välilauseella. Haukion kerrotaan ottavan 
fyysisesti kontaktin jopa tuntemattomaan koskettamalla häntä käsivarteen ja katsomal-
la silmiin, josta plussa. Kirjoittaja tuo esille senkin, että Haukion kontaktin kohteesta 
kuulemma tuntuu sillä hetkellä, että Haukio on vilpittömän kiinnostunut juuri hänestä, 
josta plussa. Kirjoittaja pitää tätä taitona, josta plussaa, mutta tekee yht´äkkiä täys-
käännöksen, jossa hän toteaa, ettei "...Dianaakaan fiksuista lausunnoista muisteta." 
------------------- 
1987. (133) "Vai olisiko hän kuin Hillary Clinton presidentin puolisona?" (0) 111 
1988. (134) "Taustavaikuttajana uran huipulla." (0) 112 
------------------- 
1989. (135) "Itse hän vertaa itseään Penttiin: Pentti Arajärvi on jatkanut omia töitään, 
mutta on silti tyylikkäästi hoitanut roolinsa presidentin puolisona." (0) 113 
------------------- 
1990. (136) "Haukiokin haluaisi tehdä työtä, vaikka puolueessa hän ei voisi jatkaa." (0) 
114 
1991. (137) "Ehkä hän voi luoda presidentin puolisolle aivan uuden roolin." (0) 115 
------------------- 
1992. (138) "Parasta on olla oma itsensä, Haukio sanoo." (0) 116 
------------------- 
1993. (139) "Kaikesta ei tarvitse luopua." (0) 117 
1994. (140) "Mäntyniemessä luonto on lähellä." (0) 118 
1995. (141) "Luonto on hänelle valtavan läheinen, hän sanoo." (0) 119 
1996. (142) "Mitä se tarkoittaa?" (0) 120 
------------------- 
1997. (143) "Luonto antaa suhteellisuudentajua." (0) 121 
1998. (144) "Ja kauneutta, kuten taide." (0) 122 
1999. (145) "Kauneus on tarttumapinta, josta ammentaa hyvyyttä ja voimaa." (0) 123 
------------------- 
2000. (146) "Kaunosielu puhuu." (N+1) 15 
2001. (147) "Hänhän harrastaa myös taidetta ja antiikkia." (0) 124 
 
Perusteet: Lause, jossa todetaan Haukion olevan "kaunosielu", on plussan arvoinen. 
Samoin lause, jossa Haukio toteaa kauneuden olevan tarttumapinta, josta hyvyyttä ja 
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voimaa voi ammentaa. Lopuksi Haukion todetaan harrastavan "myös taidetta ja antiik-
kia." 
------------------- 
2002. (148) "Telkkarissa hän tykkää Frazierista." (0) 125 
2003. (149) "Musiikissa on mieleen suomalainen jazz: Jukka Perko, Severi Pyysalo ja 
nämä." (0)  
2004. (150) "Ja naissolisistit: Nina Simone ja Melody Gardot." (0) 127 
2005. (151) "Eikä sano Sauli, että pane musiikki pois." (0) 128 
------------------- 
2006. (152) "Niin, Haukio puhuu usein Saulista, eikä aina puolisosta." (0) 129 
------------------- 
2007. (153) "Mille Haukio nauraa?" (0) 130 
------------------- 
2008. (154) "Mua huvittaa arkipäivän sattumukset." (0) 131 
2009. (155) "Olen niin hajamielinen, niin kuin Saulikin, saan joka päivä nauraa itselle-
ni." (0) 132 
------------------- 
2010. (156) (Kuvateksti) "Turkulaiset näkivät perjantaina iloisen Jenni Haukion." (0) 
133 
 
H+1 = 1, N+1 = 15, N-1 =3, 0 = 133 (Vertaa Haaviston kumppani H+2 = 1, H+1 = 15, 
H-1 = 6, 0 = 112) 
 
Analyysi: Haaviston kumppanista tehdyn vastaavan haastattelun otsikointi kuului: "Vas-
tustamaton hurmuri", kun Haukiota koskevan haastattelun otsikko totesi Haukion ole-
van "mainettaan hauskempi". Samoin Haukion tyylin todetaan olevan mummomainen, 
mutta kun häneen tutustuu, osoittautuu hän huumorintajuinen, eloisa, puhelias ja nau-
ravainen. Kirjoitus tuo esille sen, että Haukiota pidetään myös vanhanaikaisena, kun 
hän puhuu puolisosta. Toisaalla taas kirjoittaja toteaa "...oikeasti kiinnostusta lisäävän 
sen, että Haaviston puoliso on mies." Lieneekö kirjoittajan todelliset motiivit paljastu-
neet, kun piti huomauttaa: "Eikö Dianaakaan fiksuista lausunnoista muisteta." Kirjoituk-
sessa on kieltämättä hieman kielteinen maku juuri em. kaltaisten "töksäytysten" vuoksi. 
 

8.29 DOKUMENTTI 65 
UUTISET: ”Ehdokkaiden loppusuora alkaa” 
 
”Haaviston ja Niinistön kampanjat huipentuivat tähän viikkoon. Ennakkoäänestys on 
ollut vilkasta. HS kysyi ehdokkailta, mikä väkivaltaista kansaa vaivaa, sillä viikonloppu 
oli monessa perheessä taas synkkä” 
 
Oinaala, Sampsa & Raeste Juha-Pekka 2012. Ehdokkaiden loppusuora alkaa.  
Helsingin Sanomat [verkkodokumentti]. N:o 29, A3. Saatavuus: <http://www.hs.fi/ 
paivanlehti/nakoislehti/2012/01/30/> (luettu 30.1.2012). 
 
2011. (1) (Otsikko) "Ehdokkaiden loppusuora alkaa." (0) 1 
------------------- 
2012. (2) (Alaotsikko) "Haaviston ja Niinistön kampanjat huipentuivat tähän viikkoon." 
(0) 2 
2013. (3) (Alaotsikko) "Ennakkoäänestys on ollut vilkasta." (0) 3 
2014. (4) (Alaotsikko) "HS kysyi ehdokkailta, mikä väkivaltaista kansaa vaivaa, sillä 
viikonloppu oli monessa perheessä taas synkkä." (0) 4 
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------------------- 
2015. (5) "Presidenttiehdokkaat kiersivät sunnuntaina Keski-Suomessa, Savossa ja 
Karjalassa." (0) 5 
2016. (6) "Tänään molempien matka jatkuu Väli-Suomessa." (0) 6 
------------------- 
2017. (7) "Viikonloppuna kolme ihmistä kuoli eri puolilla Suomea piiritystilanteiden yh-
teydessä." (0) 7 
2018. (8) "HS kysyi ehdokkailta, mitä presidentti voisi tehdä väkivallan vähentämisek-
si." (0) 8 
------------------- 
2019. (9) "Sauli Niinistö: Tärkeä tehtävä on pyrkiä siihen, että perustavaa laatua olevat 
asiat, kuten ihmisarvon kunnioittaminen, pysyisivät syvällä mielissä." (N+1) 1 
2020. (10) "Se tarkoittaa myös suvaitsevaisuutta virheitä ja epäonnistumisia kohtaan." 
(N+1) 2 
2021. (11) "Presidenttiä eivät niinkään tarvitse menestyjät, vaan on osattava olla ihmis-
ten rinnalla häpeän ja häviön hetkellä." (N+1) 3 
 
Perusteet: Kysyttäessä, mitä presidentti voisi tehdä väkivallan vähentämiseksi, Niinistö 
totesi tärkeäksi pyrkimyksen, jossa perustavaa laatua olevat asiat, kuten ihmisarvon 
kunnioittaminen, pysyisivät syvällä mielissä. Niinistö totesi tämän tarkoittavan myös 
suvaitsevaisuutta virheitä ja epäonnistumisia vastaan.  
------------------- 
2022. (12) "Pekka Haavisto: Kulttuurin tulisi olla sillä lailla suvaitseva ja elämänmyön-
teinen, että ihminen voisi myös epäonnistua ja hakea apua." (H+1) 1 
2023. (13) "Presidenttinä vaikuttaisin ja nostaisin esille puhumattomuuden kulttuurista 
irti pääsemisen tärkeyttä, sitä että osataan puhua ja puuttua asioihin ajoissa." (H+1) 2 
 
Perusteet: Haaviston vastauksessa samaan kysymykseen hän toi esille pyrkimyksen 
kulttuurin suvaitsevaisuuteen ja elämänmyönteisyyteen, jossa ihminen voisi myös epä-
onnistua ja hakea apua. Haavisto pyrkisi presidenttinä vaikuttamaan ja nostamaan esil-
le puhumattomuuden kulttuurin, josta tulisi päästä irti ja puhua sekä puuttua asioihin 
ajoissa. 
 
H+1 = 2, N+1 = 3, 0 = 8 
 
Analyysi: Suhteellisen neutraali kirjoitus. 
 

8.30 DOKUMENTTI 66 
UUTISET: ”Homouden tuputtamista vastaan” 
”Pietarin kuvernööri sallisi Haaviston vierailun presidenttinä, jos tämä ei tyrkytä suun-
tautumistaan” 
 
Ahonen, Anneli 2012. Homouden tuputtamista vastaan. Helsingin Sanomat  
[verkkolehti]. N:o 29, B2. Saatavissa: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/ 
2012/01/30/> (luettu 30.1.2012). 
 
Kirjoitus: 
2024. (1) (Otsikko) "Homouden tuputtamista vastaan.” (0) 1 
------------------- 
2025. (2) (Alaotsikko) ”Pietarin kuvernööri sallisi Haaviston vierailun presidenttinä, jos 
tämä ei tyrkytä suuntautumistaan.” (0) 2 
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------------------- 
2026. (3) "Pietari." (0) 3 
------------------- 
2027. (4) "Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtsenko puolustaa Pietarissa vireillä olevaa 
lakia, jolla halutaan sakottaa "homoseksuaalisuuden julkista propagoimista" alaikäisten 
keskuudessa." (0) 4 
------------------- 
2028. (5) "Propaganda seksin suhteen on täysin tarpeetonta." (0) 5 
2029. (6) "Seksi on aina hyvin intiimi asia", Poltavtsenko sanoo Helsingin Sanomien 
haastattelussa." (0) 6 
------------------- 
2030. (7) "Lakiesitys vaatii vielä kaksi äänestystä kaupunginvaltuustossa ja kuvernöö-
rin allekirjoituksen tullakseen voimaan." (0) 7 
------------------- 
2031. (8) "Ensin täytyy katsoa, missä muodossa laki tulee lopulliseen käsittelyyn, Pol-
tavtsenko vastaa kysymykseen, aikooko hän allekirjoittaa lain." (0) 8 
------------------- 
2032. (9) "Seksuaalivähemmistöt pelkäävät, että lakia voidaan käyttää tekosyynä mie-
lenosoitusten kieltämiseen." (0) 9 
------------------- 
2033. (10) "EU-maat pitävät lakiesitystä syrjivänä." (0) 10 
------------------- 
2034. (11) "Viime syyskuussa työnsä aloittanut Pietarin kuvernööri tulee ensi kertaa 
työvierailulle Suomeen tiistaina." (E) 1 
2035. (12) "Helsingin Sanomat haastatteli häntä vierailun edellä ensimmäisenä länsi-
mediana." (E) 2 
------------------- 
2036. (13) "Suomessa Poltavtsenko tapaa pääministeri Jyrki Kataisen ja Helsingin 
kaupunginjohtaja Jussi Pajusen." (E) 3 
2037. (14) "Kuvernööri haluaa tutustua siihen, miten Helsinki pidetään puhtaana lu-
mesta." (E) 4 
------------------- 
2038. (15) "Kaksi viime talvea olivat Pietarissa ennätyslumisia, ja kaupunkilaiset olivat 
raivoissaan lumikinosten tukkimista teistä." (E) 5 
2039. (16) "Tämä oli yksi syy siihen, miksi vuosia Pietaria johtanut Valentina Matvijen-
ko sai potkut." (E) 6 
------------------- 
2040. (17) "Tilalle tuli pääministeri Vladimir Putinin tukijana tunnettu Poltavtsenko." (E) 
7 
------------------- 
2041. (18) "Poltavtsenko pitää räväkkään Matvijenkoon verrattuna matalampaa profiilia 
julkisuudessa." (E) 8 
------------------- 
2042. (19) "Häntä pidetään käytännön työhön keskittyvänä poliitikkona, joka jaksaa 
keskustella pietarilaisten kanssa yhteisöpalvelu Twitterissä vaikkapa koirien ulkoilutta-
misesta." (E) 9 
------------------- 
2043. (20) "Mikään hänen mutkattomassa käytöksessään ei kieli hänen pitkästä palve-
lusurastaan Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu KGB:ssä." (E) 10 
------------------- 
2044. (21) "Valtapuolue Yhtenäinen Venäjä on huonosti menneiden parlamenttivaalien 
jälkeen jo niin epäsuosittu, että kuvernöörikin arvostelee sitä." (E) 11 
------------------- 
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2045. (22) "Vaalikampanjassa tehtiin virheitä." (E) 12 
2046. (23) "Ihmiset ovat väsyneitä yhteen ja samaan." (E) 13 
------------------- 
2047. (24) "Hyvinvoinnin lisääntymisen myötä ihmisten vaatimukset ovat kasvaneet, 
myös poliittisessa mielessä." (E) 14 
------------------- 
2048. (25) "Joidenkin arvioiden mukaan Putin pyrkii etääntymään valtapuolueesta 
maaliskuisten presidentinvaalien alla." (E) 15 
2049. (26) "Kuvernööri Poltavtsenko ei ole puolueen jäsen, kuten eivät myöskään Putin 
tai presidentti Dmitri Medvedev." (E) 16 
------------------- 
2050. (27) "Poltavtsenkon kausi kuvernöörinä saattaa jäädä lyheyksi." (E) 17 
2051. (28) "Kommersant-lehden mukaan Venäjän johto haluaa järjestää Pietarissa ku-
vernöörinvaalit jo syksyllä." (E) 18 
2052. (28) "Nykyään aluejohtajat nimittää presidentti, mutta Medvedev on ehdottanut 
suoriin vaaleihin palaamista." (E) 19 
------------------- 
2053. (29) "Jos tiedän, että kolme prosenttia asukkaista tukee minua, en tietenkään 
lähde vaaleihin." (E) 20 
2054. (30) "Jos tuki on yli 50 prosenttia, varmaankin rohkenen ottaa näin tärkäen aske-
leen." (E) 21 
------------------- 
2055. (31) "Venäläisviestimien mukaan Poltavtsenkon kannatus olisi nyt noin 27 pro-
senttia." (E) 22 
------------------- 
2056. (32) "Kuvernööri lupaa Pietarilta apua fosforipäästöihin, joita vuotaa Viron rajan 
lähellä  sijaitsevan Kingiseppin lannoitetehtaan laueelta Suomenlahteen." (E) 23 
------------------- 
2057. (33) "Alue ei ole Pietaria vaan kuuluu Leningradin hallintoalueelle." (E) 24 
2058. (34) "Periaatteessa olemme valmiita auttamaan kollegoitamme, jos he ottavat 
meihin yhteyttä." (E) 25 
------------------- 
2059. (35) "Palataan vielä seksuaalivähemmistöihin." (0) 11 
2060. (36) "Entäpä jos Pekka Haavisto valittaisiin Suomen presidentiksi ja hänen tulisi 
puolisonsa Antonio Floresin kanssa tapaamaan kuvernööriä." (0) 12 
2061. (37) "Ottaisiko Poltavtsenko hänet vastaan?" (0) 13 
------------------- 
2062. (38) "Herra antoi kaikille vapauden valita." (0) 14 
2063. (39) "Eri asia on, että siellä toisessa paikassa han tulee tuomitsemaan teot." (0) 
15 
------------------- 
2064. (40) "Poltavtsenko on harras ortodoksi ja pitää ranteessaan mustaa rukousnau-
haa." (0) 16 
------------------- 
2065. (41) "Mutta hän ei saa tyrkyttää omaa valintaansa muille, se olisi jo liikaa." (0) 17 
------------------- 
2066. (42) "Tulkoon, en minä kieltäydy tapaamisesta." (0) 18 
2067. (43) "Enkä aio sakottaa häntä." (0) 19 
------------------- 
2068. (44) (Kuvateksti) "Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtsenko tulee Suomeen tiistai-
na." (E) 26 
2069. (45) (Kuvateksti) "Hän haluaa tietää, miten Helsinki pitää katunsa puhtaana lu-
mesta." (E) 27 
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------------------- 
2070. (46) (KUKA?) "KGB-upseeri ja harras ortodoksi." (E) 28 
------------------- 
2071. (47) "Georgi Poltavtsenko syntyi 23. helmikuuta 1953 Bakussa." (E) 29 
------------------- 
2072. (48) "Opiskelu ilmailuteknologiaa, mutta päätyi turvallisuuspalveluun." (E) 30 
2073. (49) "Johti 1980-luvulla KGB:n Viipurin-osastoa." (E) 31 
------------------- 
2074. (50) "1990-luvulla teki yhteistyö suomalaisyritysten kanssa Pietarin veropoliisin 
johdossa." (E) 32 
------------------- 
2075. (51) "Syyskuusta lähtien Pietarin kuvernööri." (E) 33 
------------------- 
2076. (52) "Harras ortodoksi, jonka intohimona on koripallo." (E) 34 
------------------- 
2077. (53) "Naimisissa, yksi aikuinen poika." (E) 35 
 
0 = 19, E = 35 
 
Analyysi: Suhteellisen neutraali kirjoitus, vaikka homous tuodaan otsikossa hieman 
kielteisessä sävyssä esille. Tekstistä käy kuitenkin ilmi, että haastateltava on arvoiltaan 
konservatiivinen kristitty. 
 

8.31 DOKUMENTTI 67 
UUTISET: ”Sauli Niinistön elämä ja teot” 
 
Rantanen, Miska 2012. Sauli Niinistön elämä ja teot. Helsingin Sanomat. N:o 29, A4. 
Saatavissa: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/30/> (luettu 30.1.2012). 
 
2078. (1) "Sauli Niinistön elämä ja teot." (N+1) 1 
 
Perusteet: Niinistön elämä ja teot nostettu otsikkoon, josta plussa. 
------------------- 
2079. (2) "24.8.1948 Sauli Väinämö Niinistö syntyy Salossa oikeistohenkiseen kotiin." 
(0) 1 
2080. (3) "Vanhemmat ovat levikkipäällikkö Väinö Niinistö ja sairaanhoitaja Hilkka Hei-
mo." (0) 2 
2081. (4) "Saulilla on kolme vanhempaa sisarusta Kari, Kirsi ja Virve." (0) 3 
------------------- 
2082. (5) "1967 kirjoittaa ylioppilaaksi Salon yhteislyseosta yleisarvosanalla approba-
tur." (0) 4 
2083. (6) "Päästötodistuksen keskiarvo on 6,5." (N-1) 1 
 
Perusteet: Kielteisen asian esilletuominen. 
------------------- 
2084. (7) "1968-1969 suorittaa asepalveluksensa." (0) 5 
2085. (8) "Kotiutuu vänrikkinä." (0) 6 
------------------- 
2086. (9) "1974 valmistuu oikeustieteen kandidaatiksi Turun yliopistosta." (N+1) 2 
 
Perusteet: Tuodaan esille oikeustieteen kandidaatiksi valmistuminen, josta plussa. 
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2087. (10) "Avioituu Marja-Leena Alangon kanssa." (0) 7 
2088. (11) "Liitosta syntyy kaksi lasta (Nuutti 1975 ja Matias 1980.)" (0) 8 
------------------- 
2089. (12) "1974-1988 pyörittää omaa lakitoimisto Niinistö Oy:tä." (N+1) 3 
 
Perusteet: Tuodaan esille yrittäjyys, josta plussa. 
------------------- 
2090. (13) "1976-1994 toimii Turun hovioikeuden viskaalina." (N+1) 4 
 
Perusteet: Tuodaan esille korkea-arvoinen ammatti Turun hovioikeuden viskaalina. 
------------------- 
2091. (14) "1977-1996 Salon kaupunginvaltuutettua." (N+1) 5 
 
Perusteet: Edelleen uraa voidaan pitää nousujohteisena, josta plussa. 
------------------- 
2092. (15) "1987-2003 valitaan eduskuntaan kolmannella yrittämällä." (0) 9 
2093. (16) "Tyypillinen yhden kauden kansanedustaja, kuittaa puoluetoveri Ilkka Ka-
nerva." (0) 10 
------------------- 
2094. (17) "1994-2001 toimii kokoomuksen puheenjohtajana." (N+1) 6 
 
Perusteet: Tuodaan esille kokoomuksen puheenjohtajuus, josta plussaa. 
------------------- 
2095. (18) "1995 puoliso Marja-Leena menehtyy liikenneonnettomuudessa." (0) 11 
------------------- 
2096. (19) "1995-1996 oikeusministerinä Paavo Lipposen hallituksessa." (N+1) 7 
 
Perusteet: Poliittinen ura etenee oikeusministeriksi.  
------------------- 
2097. (20) "1996-2003 toimii valtiovarainministerinä yhtäjaksoisesti seitsemän vuotta – 
pisimpään kuin kukaan muu aiemmin Suomessa." (N+1) 8 
 
Perusteet: Poliittinen ura etenee valtiovarainministeriksi ja kestää pisimpään kuin ke-
nelläkään muulla aiemmin.  
------------------- 
2098. (21) "2003-2004 kihloissa entisen missin, keskustan kansanedustaja Tanja Kar-
pelan kanssa." (0) 12 
------------------- 
2099. (22) "2003-2007 toimii Euroopan investointipankin varapääjohtajana Luxembur-
gissa." (N+1) 9 
 
Perusteet: Työura etenee Euroopan investointipankin varapääjohtajaksi. 
------------------- 
2100. (23) "2004 selviää täpärästi tsunamista Thaimaassa 26. joulukuuta." (0) 13 
2101. (24) "Niinistö roikkuu puhelintolpasta nuoremman poikansa kanssa useiden tun-
tien ajan." (0) 14 
2102. (25) "Vanhempi poika pakenee hotellin katolle." (0) 15 
------------------- 
2103. (26) "2006 häviää presidentinvaalit niukasti Tarja Haloselle (sd)." (0) 16 
------------------- 
2104. (27) "2007-2011 on ääniharava eduskuntavaaleissa." (N+1) 10 
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Perusteet: "...on ääniharava eduskuntavaaleissa." 
 
2105. (28) "Valitaan eduskunnan puhemieheksi." (N+1) 11 
 
Perusteet: Ura etenee eduskunnan puhemieheksi. 
------------------- 
2106. (29) "Avioituu kokoomuksen viestintäpäällikön Jenni Haukion kanssa." (0) 17 
------------------- 
2107. (30) "2011 jää pois eduskunnasta." (0) 18 
2108. (31) "Pitkään tulevaisuuden suunnitelmiaan arvuutellut Niinistö ilmoittaa kesä-
kuussa pyrkivänsä kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi." (N+1) 12 
 
Perusteet: Niinistö ilmoittautuu kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi, jota voitaneen 
pitää myönteisenä asiana. 
------------------- 
2109. (32) (Kuvateksti) "Sauli Niinistö vastavalittuna kansanedustajan vuonna 1987." 
(0) 19 
 
N+1 = 12, N-1 = 1, 0 = 19 
 
Analyysi: Myönteisiä puolia Niinistöstä esilletuova kirjoitus. 
 

8.32 DOKUMENTTI 68 
UUTISET: ”Presidentit ja presidenttiehdokkaat." 
 
Uimonen, Anu 2012. Presidentit ja presidenttiehdokkaat. Helsingin Sanomat [verkko-
dokumentti 2012]. N:o 29, C1. Saatavuus: < http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/ 
2012/01/30/> (luettu 30.1.2012). 
 
2110. (1) "Presidentit ja presidenttiehdokkaat." (0) 1 
------------------- 
2111. (2) "Valokuva." (E) 1 
2112. (3) "Presidentinvaalien toisen kierroksen lähestyessä loppuhuipennustaan voi 
vielä fiilistellä kaikkien kahdeksan ehdokkaan kampanjoiden tunnelmissa, joita Helsigin 
Sanomien valokuvaaja Heikki Kotilainen tallensi syksystä alkaen." (0) 2 
2113. (4) "Toreilla ja ostareilla nähdään ehdokkaiden seurassa monenlaista väkeä jou-
lupukista alkaen." (0) 3 
------------------- 
2114. (5) "Samassa paikassa Mediatorilla on nähtävillä myös Helsingin Sanomien ar-
kistosta koottuja valokuvia kaikista Suomen tasavallan tähänastisista presidenteistä 
Ståhlbergista Haloseen." (E) 2 
------------------- 
2115. (6) "Heikki Kotilainen: Vaalit 2012 ja Presidentit, valokuvia HS:n arkistosta 5.2. 
saakka Sanomatalon Mediatorilla (Töölönlahdenkatu 2), ma-pe 7-22, la-su 9-22." (E) 3 
------------------- 
2116. (7) (Kuvateksti) Presidenttiehdokas Eva Biaudet." (E) 4 

 
0 = 3, E = 4 
 
Analyysi: Ei mainintaa toisen kierroksen ehdokkaista. 
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8.33 DOKUMENTTI 69 
UUTISET: ”Pietarin kuvernööri: En sakota Haavistoa." 
 
Ahonen, Anneli 2012. Pietarin kuvernööri: En sakota Haavistoa. Helsingin Sanomat 
[verkkolehti]. N:o 29, A3. Saatavuus: < http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/ 
2012/01/30/> (luettu 30.1.2012). 
 
2117. (1) "Pietarin kuvernööri: En sakota Haavistoa." (0) 1 
------------------- 
2118. (2) "Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtsenko puolustaa Helsingin Sanomien 
haastattelussa Pietarissa vireillä olevaa lakia, jolla halutaan sakottaa "homoseksuaali-
suuden julkista propagoimista" alaikäisten keskuudessa." (0) 2 
2119. (3) "Hän ottaisi kuitenkin vastaan Pekka Haaviston presidenttinä." (0) 3 
------------------- 
2120. (4) "Tulkoon, en minä kieltäydy tapaamisesta." (0) 4 
2121. (5) "Enkä aio sakottaa häntä." (0) 5 
 
0 = 5 
 
Analyysi: Neutraali kirjoitus. 
 

8.34 DOKUMENTTI 70 
UUTISET: ”Maanantai 30.1.”  
 
Pajukallio, Arto 2012. Maanantai 30.1. Helsingin Sanomat [verkkolehti]. N:o 29, D7. 
Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/30/> (luettu 30.1.2012). 
 
2122. (1) (Otsikko) "Maanantai 30.1." (E) 1 
------------------- 
2123. (2) "Sunnuntaina ratkeaa, kummasta tulee tasavallan seuraava presidentti, Sauli 
Niinistöstä vai Pekka Haavistosta." (0) 1 
2124. (3) "Kun Martti Ahtisaari valittiin virkaan 18 vuotta sitten, tv:n Tuttu juttu -
ohjelmaa pidettiin ratkaisevana presidentintekijänä." (E) 2 
------------------- 
2125. (4) "Nyt on lähes itsestään selvää, että ehdokkaat kohtaavat poliittisten tenttien 
lisäksi myös Uutisviuodossa, jonka kommentteja ja vitsejä tutkitaan taatusti tarkkaan." 
(0) 2 
2126. "Lauantainen lähetys esitetään uusintana alkuillan katseluaikaan." (0) 3 
------------------- 
2127. (5) "Uutisvuoto, TV1 klo 18.30." (0) 4 
 
0 = 4, E = 2 
 
Analyysi: Neutraali kirjoitus. 
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8.35 DOKUMENTTI 71 
UUTISET: ”Jo yli miljoona käyttänyt äänioikeuttaan toisella kierroksella." 
 
HS, 2012. Jo yli miljoona käyttänyt äänioikeuttaan toisella kierroksella. Helsingin  
Sanomat [verkkolehti]. N:o 29, A4. Saatavuus: < http://www.hs.fi/paivanlehti/ 
nakoislehti/2012/01/30/> (luettu 30.1.2012). 
 
2128. (1) "Jo yli mljoona käyttänyt äänioikeuttaan toisella kierroksella." (0) 1 
------------------- 
2129. (2) "Neljännes Suomessa asuvista äänioikeutetuista on äänestänyt ennakkoon 
presidentinvaalien toisella kierroksella." (0) 2 
2130. (3) "Sunnuntaina uurnilla kävi runsaat 82 000 äänestäjää, mikä nosti kokonais-
määrän  1,04 miljoonaan." (0) 3 
------------------- 
2131. (4) "Toisen kierroksen ennakkoäänestys on ollut jonkin verran vilkkaampaa kuin 
kuusi vuotta sitten." (0) 4 
------------------- 
2132. (5) "Ennakkoäänestys jatkuu vielä tänään ja tiistaina." (0) 5 
2133. (6) "Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 5. helmikuuta." (0) 6 
------------------- 
2134. (7) "Vaalien ensimmäisellä kierroksella ennakkoon äänesti 32,7 prosenttia Suo-
messa asuvista äänioikeutetuista." (0) 7 
 
0 = 7 
 
Analyysi: Ei mainintaa ehdokkaista. 
 

8.36 DOKUMENTTI 72 
UUTISET: ”Niinistö johtaa Haavistoa selvin luvuin” 
”Niinistö kampanjoi maanantaina Jyväskylässä, Haavisto Ultra Bran konsertissa Hel-
singissä” 
 
Raeste, Juha-Pekka 2012. Niinistö johtaa Haavistoa selvin luvuin. Helsingin Sanomat 
[verkkolehti]. N:o 30, A3. Saatavuus: < http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/ 
2012/01/31/> (luettu 31.1.2012). 
2135. (1) (Otsikko) "Niinistö johtaa Haavistoa selvin luvuin." (N+2) 1 
 
Perusteet: Ehdokkaan nimi otsikossa, jossa Niinistön etumatka tuodaan esille. "Selvin 
luvuin."  
------------------- 
2136. (2) (Alaotsikko) "Niinistö kampanjoi maanantaina Jyväskylässä, Haavisto Ultra 
Bran konsertissa Helsingissä." (H+1, N+1) 1, 1 
 
Perusteet: Niinistön kerrotaan kampanjoivan Jyväskylässä ja Haaviston Helsingissä. 
Aktiivisesta kampanjoinnista plussa. 
------------------- 
2137. (3) "Kokoomuksen Sauli Niinistö on tuoreen HS-gallupin perusteella selvästi to-
dennäköisempi presidentti kuin vihreiden Pekka Haavisto." (N+2) 2 
------------------- 
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2138. (4) "Niinistön reilu etumatka johtuu siitä, että vaalin ensimmäisellä kierroksella 
Paavo Väyrystä (kesk) ja Timo Soinia (ps) äänestäneistä noin kolme neljännestä aikoo 
äänestää toisella kierroksella Niinistöä." (N+2) 3 
 
Perusteet: termi "...reilu etumatka" sisältää myönteisen lausuman Niinistön hyväksi. 
Lisäksi tuodaan esille, että Väyrystä ja Soinia äänestäneet siirtyivät Niinistön kannatta-
jiksi. Tästä toinen plussa. Lause 2107 toimii lauseen 2106 yhteysyksikkönä. 
------------------- 
2139. (5) "Maanantaina ehdokkaat jatkoivat kampanjointiaan." (0) 1 
2140. (6) "Niinistö oli Jyväskylässä, ja Haavistoa juhlittiin hänen kunniakseen järjeste-
tyssä Ultra Bran comeback-konsertissa." (H+1) 2 
 
Perusteet: Niinistön kerrotaan olleen Jyväskylässä ja Haaviston Ultra Bran comeback-
konsertissa. Ehdokkaiden esilletuomisesta ja aktiivisuudesta kampanjoinnissa plussaa 
toistamiseen. Lause 2109 toimii lauseen 2108 yhteysyksikkönä. 
------------------- 
2141. (7) "Yhtye pystyi yhä riemastuttamaan ja liikuttamaan, arvioi HS:n musiikkikriitik-
ko Otto Talvio." (0) 2 
------------------- 
2142. (8) "Vaalien loppukiri alkaa tänään tiistaina toden teolla HS:n ja Nelosen yhteisel-
lä vaalitentillä." (0) 3 
------------------- 
2143. (9) (Kuvaotsikko) "Kumpaa äänestäisitte toisella kierroksella, jos vaalit järjestet-
täisiin nyt?" (0) 2 
------------------- 
2144. (10) (Kuvateksti) "Viikko 4, kantansa valinneet ja sen kertovat äänioikeutetut." (0) 
3 
------------------- 
2145. (11) (Kuvateksti) "Sauli Niinistö 64%." (N+1) 2 
 
Perusteet: Sauli Niinistön suurempi äänestysprosenttiluku tuodaan esille. 
------------------- 
2146. (12) (Kuvateksti) "Pekka Haavisto 36%." (H-1) 1 
 
Yhteensä 12 lausumaa. 
 
Perusteet: Haaviston pienempi äänestysprosenttiluku tuodaan esille. 
 
H+1 = 2, H-1 = 1, N+2 = 3, N+1 = 2, 0 = 3 
 
Analyysi: Niinistön etumatkaa esilletuova kirjoitus. 
 

8.37 DOKUMENTTI 73 
UUTISET: ”Suomen vaalit näyttävät Floridasta ”softilta." 
 
Niskakangas, Tuomas 2012. Suomen vaalit näyttävät Floridasta softilta. Helsingin  
Sanomat [verkkolehti]. N:o 30, A4. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/ 
nakoislehti/2012/01/31/> (luettu 31.1.2012). 
 
2147. (1) (Otsikko) "Suomen vaalit näyttävät Floridasta "softilta." (0) 1 
------------------- 
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2148. (2) (Alaotsikko) "Lähes tuhat suomalaista äänesti Lantanan Suomi-talolla." (0) 2 
------------------- 
2149. (3) "Lantana." (E) 1 
2150. (4) "Sieltä saapuu demokratian sankari." (0) 3 
------------------- 
2151. (5) "Esa-Matti Tastula, 29, on ajanut äänestämään Floridan halki St. Petersbur-
gista Lantanaan, lähes 350 kilometriä." (0) 4 
------------------- 
2152. (6) "Matkalla autosta hajosi vaihtovirtageneraattori, ja se piti hinata korjaamolle." 
(E) 2 
2153. (7) "Tastula ehti kuitenkin antamaan äänensä presidentinvaalien toisen kierrok-
sen ennakkoäänestyksessä." (0) 5 
------------------- 
2154. (8) "Ajattelin, että jos sitä nyt kerran kuudessa vuodessa." (0) 6 
------------------- 
2155. (9) "Ja sitten paluumatkalle." (E) 3 
------------------- 
2156. (10) "Yhdysvalloissa suomalaisille oli tarjolla 21 äänestyspaikkaa, joista Lanta-
nan Suomi-talo oli vilkkain." (0) 7 
2157. (11) "Ensimmäisellä kierroksella Lantanassa äänesti 897 suomalaista." (0) 8 
------------------- 
2158. (12) "Tastula ei ollut toisella kierroksella ainoa, pitkänmatkalainen." (E) 4 
2159. (13) "Lentokoneella ääniä tuotiin Suomi-talolle ainakin Trinidad ja Tobagosta." 
(0) 9 
------------------- 
2160. (14) "Monet äänestäjistä ovat asuneet Yhdysvalloissa vuosikymmeniä." (0) 10 
2161. (15) "Amerikkalaistuminen kuuluu kielenkäytössä." (E) 5 
2162. (16) "Äänestäminen on "vouttaamista" ja pakastin on "friiseri." (0) 11 
2163. (17) "Suomen vaalipeli on "softia" eli pehmää." (0) 12 
2164. (18) "Yhdysvalloissa 36 vuotta asunut Alpo Väisänen katsoi vielä edeltävänä 
päivänä tietokoneella vaaliväittelyä Suomesta." (0) 13 
2165. (19) "Tuntui kauhean rauhalliselta." (0) 14 
------------------- 
2166. (20) "Sotaveteraani ja eläkkeellä oleva pastori Pentti Palonen, 90, jättää Suomi-
talon uurnaan toisen kierroksen 901. äänen." (0) 15 
2167. (21) "Ensimmäisen kierroksen äänimäärä on lyöty." (E) 6 
------------------- 
2168. (22) "Palonen toivoo, että Suomen seuraava presidentti olisi tiukka turvallisuus-
politiikassa ja suhtautuisi myönteisesti kirkkoon." (0) 16 
2169. (23) "Hän sanoo seuranneensa vaaleja tilaamistaan Karjala- ja Kotimaa-
viikkolehdistä." (0) 17 
------------------- 
2170. (24) "Suomi-talosta löytyy myös suomalaisia, joilla ei ole asiaa äänestyskoppiin." 
(0) 18 
------------------- 
2171. (25) "Yhdysvaltojen kansalaisuuden saaneet suomalaiset joutuivat aiemmin luo-
pumaan kansalaisuudesta." (E) 7 
2172. (26) "Jotkut eivät ole anoneet sitä takaisin, vaikka nykyään kaksoiskansalaisuut-
ta voi pitää." (E) 8 
------------------- 
2173. (27) "Kahden kansalaisuuden omistajilla on kiirettä." (E) 9 
2174. (28) "Yhdysvalloissakin on vaalivuosi." (E) 10 
2175. (29) "Republikaanien esivaalit käydään Floridassa tiistaina." (E) 11 
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------------------- 
2176. (30) "Irmeli Laine, 72, kuuluu kahden äänen haltijoihin." (0) 19 
2177. (31) "Suomen politiikan seuraaminen on Laineelta jäänyt vähemmälle." (E) 12 
2178. (32) "Yllätyksenä tuli, että niissä on kaksi kierrosta." (0) 20 
------------------- 
2179. (33) "Lopulta Suomi-talolla jätetään 945 toisen kierroksen ääntä." (0) 21 
2180. (34) "Ne lähtevät FedExillä Suomeen samana päivänä." (0) 22 
------------------- 
2181. (35) "Illalla äänestyspaikka vaihtuu tanssiravintolaksi." (E) 14 
2182. (36) "Esiintyjänä on vuoden 1991 tangokuningas Jaska Mäkynen ja hänen Ne-
lostie-orkesterinsa." (E) 15 
2183. (37) (Kuvateksti) ”Ulkosuomalaiset Irmeli Laine ja Harry Longo äänestivät Suo-
men presidentinvaaleissa Lantanassa Floridassa. (0) 23 
 
0 = 23, E = 14 
 
Analyysi: Neutraali kirjoitus. 
 

8.38 DOKUMENTTI 74 
UUTISET: "Ultra Bra riemastutti yhä" 
 
Talvio, Otto 2012. Ultra Bra riemastutti yhä. Helsingin Sanomat [verkkolehti].  
N:o 30, A5. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/01/31/>  
(luettu 31.1.2012).  
 
2184. (1) "Ultra Bra riemastutti yhä." (E) 1 
------------------- 
2185. (2) "Kokoaan suuremman Suomi -konsertin kysymys oli kaikkea muuta kuin po-
liittinen: onko aika ajanut Ultra Brasta ohi?" (E) 2 
------------------- 
2186. (3) "Vastaus: ei." (E)  3 
2187. (4) "Ultra Bra koko komeudessaan pystyi yhä riemastuttamaan ja liikuttumaan." 
(E) 4 
2188. (5) "Sen kappaleet eivät ole muuttuneet nostalgiatripiksi, mutta sen jäsenet ovat 
varmempia esiintyjiä, parempia soittajia sekä hienompia laulajia kuin kymmenen vuotta 
sitten." (E) 5 
2189. (6) "Tulisipa tätä lisää." (E) 6 
------------------- 
2199. (7) "Arvio konsertissa luettavissa kokonaisuudessaan HS.fi:ssä." (E) 7 
 
E = 7 
 
Analyysi: Ei mainintaa ehdokkaista.  
 

8.39 DOKUMENTTI 75 
UUTISET: ”Lavalla Ultra Bra jätti Haaviston kakkoseksi." 
 
Talvio, Otto 2012. Lavalla Ultra Bra jätti Haaviston kakkoseksi. Helsingin Sanomat 
[verkkolehti]. N:o 31, C2. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/ 
2012/02/01/> (luettu 1.2.2012). 
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2200. (1) ”Lavalla Ultra Bra jätti Haaviston kakkoseksi” (H+1) 1 
 
Perusteet: Haaviston nimen tuonnista otsikkoon plussa, vaikka "kakkoseksi jääminen" 
ei olekaan myönteinen ilmaisu. Silti se on asiayhteydessä lähempänä neutraalia, kuin 
negatiivista, jonka vuoksi otsikko jää plussan puolelle. 
------------------- 
2201. (2) (Alaotsikko) "Kokemus toi yhtyeen keikkaan ihailtavaa itsevarmuutta." (E) 1 
------------------- 
2202. (3) "Yleisö Helsingin loppuunmyydyssä jäähallissa terhakoituu: lavalle on juuri 
saapunut Ultra Bra, ensimmäistä kertaa julkisesti keikalla sitten lokakuun lopun 2001." 
(E) 2 
2203. (4) "Haaviston tukikonsertti tai ei, tämä on illan todellinen vetonaula." (0) 1 
------------------- 
2204. (5) "Olisi hienoa väittää, ettei reilu kymmenen vuoden tauko kuuluisi lainkaan, 
mutta se ei tekisi oikeutta lavalla soittavalle yhtyeelle." (E) 3 
2205. (6) "Se nimittäin kuulostaa nyt ammattitaitoisemmalta ja hyvällä tavalla tiukem-
malta." (E) 4 
------------------- 
2206. (7) "Ja jos se on todella treenannut vain kerran, on spektaakkeli vieläkin ällistyt-
tävämpi." (E) 5 
------------------- 
2207. (8) "Erityisesti Ultra Bra kuulostaa nyt uskottavammin taitavalta rockyhtyeeltä: 
Antti Lehtisen bombastinen rummutus täyttää hallin, Joel Melasniemen kitarasoolot 
ovat nyt hienovaraisempia ja taitavampia, Jan Pethmanin lyömäsoitintyöskentely inten-
siivisempää ja sielukkaampaa ja puhaltajista Ilmari Pohjolan pasuna soi niin lyyrisesti, 
että se tuo kyyneleet silmiin." (E) 6 
------------------- 
2208. (9) "Se mikä 1990-luvulla oli sukupolvensa valloittanut nokkela poliittis-
iskelmällinen popyhtye, kuulostaa nyt bändiltä, joka kykenee lunastamaan Kerkko Kos-
kisen sävellysten kaikki mahdollisuudet – lattarin svengin, jazzin seikkailullisuuden, 
progen intensiitin, iskelmän ja popin laulullisesta loistosta puhumattakaan." (E) 7  
------------------- 
2209. (10) "On nimittäin pakko ihailla Terhi Kokkosen ja Vuokko Hovatan laulua." (E) 8 
2210. (11) "Heidän nykyiseen ammattitaitoonsa verraten vanha Ultra Bra tuntuu nyt 
puuhastelulta, jota se ei toki ollut." (E) 9 
------------------- 
2211. (12) "Ehkä kyse on siitä, että alitreenannut yhtye on vähän varpaisillaan." (E) 10  
2212. (13) "Kaikki tekevät parhaansa." (E) 11 
2213. (14) "Toisaalta kokemus tuo tähänkin keikkaan itsevarmuutta, joka Ultra Bran 
keikoilla silloin taannoin näyttäytyi vaihtelevasti mahtailuna tai rutiinina." (E) 12 
------------------- 
2214. (15) "Oli miten oli, kaikki on nyt kohdallaan, Arto Talmen spiikkejä myöten." (E) 
13 
2215. (16) "Vain Antti Lehtisen huutelemat vitsit puuttuvat." (E) 14 
------------------- 
2216. (17) "Ensin suosikkeja kuullaan tusina, sitten tulee encore, ja sitten vielä toinen 
encore." (E) 15 
------------------- 
2217. (18) "Ensimmäisessä encoressa yhtye täyttää lupauksensa ja lavalle astelee 
viidentenä laulajana Anna Tulusto – kuin nostalgian airuena." (E) 16 
------------------- 
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2218. (19) "Ultra Bra ehti esiintyä lähes puolet urastaan ilman 1998 lopettanutta Tulus-
toa, joten kuulla jälleen hänen äänensä osana Ultra Brata on koskettavaa, ainakin tälle 
1970-luvun alun sukupolvelle." (E) 17 
------------------- 
2219. (20) "Ultra Bra ei ollut Kokoaan suurempi Suomi -konsertin ainoa koskettava 
kokemus." (E) 18 
2220. (21) "Ennen heitä kuultiin peräti 23 eri esiintyjien esittämää kappaletta iskelmistä 
souliin ja rockiin." (E) 19 
------------------- 
2221. (22) "Niistä ehdottomasti komein ja herkin hetki oli Eero Raittisen esittämä kan-
salaisoikeusklassikko I Wish I Knew Hot It Would Feel to Be Free." (E) 20 
2222. (23) "Hänen olemuksensa on hauras ja hänen fraseerauksessaan on suomalais-
ta jäyhyyttä, mutta hän laulaa tunteella, joka voi syntyä vain kokemuksesta." (E) 21 
------------------- 
2223. (24) "Oli suunnaton ilo nähdä kuinka valtavalla lämmöllä tämä suomalaisen 
rockin suuri, aliarvostettu sankari otettiin jäähallissa vastaan." (E) 22 
------------------- 
2224. (25) "Uudemmista artisteista on pakko kehua G G Caravania, eräänlaista helsin-
kiläisen räpin supercomboa." (E) 23 
------------------- 
2225. (26) "Se On se hienoo -kappale rullasi sellaisella Balkan-humpan raivolla ja rie-
mulla, että jäin vain kaipaamaan lisää." (E) 24 
------------------- 
2226. (27) (Kuvateksti) "Ultra Bra yli kymmenen vuoden tauon jälkeen: Terhi Kokkonen 
(vas.), Vuokko Hovatta, Arto Talme, Olli Virtaperko ja Joel Melasniemi." (E) 25 
------------------- 
2227. (28) (Kuvateksti) "Konsertti. Kokoaan suurempi Suomi -konsertti Helsingin jää-
hallissa – mm. Ultra Bra, G G Caravan ja Eero Raittinen." (E) 26 
------------------- 
2228. (29) (Kuvateksti) "Kerkko Koskinen." (E) 27 
 
H+1 = 1, 0 = 1, E = 27 
 
Analyysi: Neutraali konserttiarvio ilman poliittista latausta. 
 

8.40 DOKUMENTTI 76 
UUTISET: ”Vaalirutistuksen loppusuoralla näkyy vain pieniä eroja.” 
”Vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto ja kokoomuksen ehdokas Sauli Niinistö 
yrittivät kaivella toisistaan esiin pieniä eroja vaaliväittelyssä Sanomatalon Mediatorilla 
tiistaina. Nelosen teettämän tutkimuksen mukaan Haavistoa vastustaa kolmasosa ää-
nestäjistä, mutta Niinistöä vain joka kuudes. Haaviston mukaan monille voi olla outo 
ajatus, että tuleva presidentti elää rekisteröidyssä parisuhteessa.” 
 
Sutinen, Teija 2012. Vaalirutistuksen loppusuoralla näkyy vain pieniä eroja. Helsingin 
Sanomat [verkkolehti]. N:o 31, A3. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/ 
2012/02/01/> (luettu 1.2.2012). 
 
2229. (1) (Otsikko) ”Vaalirutistuksen loppusuoralla näkyy vain pieniä eroja” (0) 1 
------------------- 
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2230. (2) (Alaotsikko) "Vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto ja kokoomuksen 
ehdokas Sauli Niinistö yrittivät kaivella toisistaan esiin pieniä eroja vaaliväittelyssä Sa-
nomatalon Mediatorilla tiistaina." (H+1, N+1) 1, 1 
 
Perusteet: Ehdokkaiden nimet tuotiin esille otsikossa, josta plussat molemmille. Ehdok-
kaiden pyrkimykset "kaivella toisistaan esiin pieniä eroja" ovat lähempänä neutraalia 
kuin toisen plussan arvoisia ilmaisuja. 
 
2231. (3) (Alaotsikko) "Nelosen teettämän tutkimuksen mukaan Haavistoa vastustaa 
kolmasosa äänestäjistä, mutta Niinistöä vain joka kuudes." (N+1) 2 
 
Perusteet: Alaotsikossa tuodaan esille seikka, jonka mukaan Haavistoa vastustaa kol-
masosa äänestäjistä, mutta Niinistöä vain joka kuudes, tuo Niinistölle plussan häneen 
äänestäjien myönteisemmän suhtautumisensa vuoksi. 
 
2232. (4) (Alaotsikko) "Haaviston mukaan monille voi olla outo ajatus, että tuleva presi-
dentti elää rekisteröidyssä parisuhteessa.” (H-1) 1 
------------------- 
2233. (5) (Toinen otsikko) "Kumpi pärjäsi paremmin HS:n ja Nelosen tentissä? Miksi?" 
(0) 2 
------------------- 
2234. (6) "Samuli Sinisalo: Saulilla oli kovia letkauksia yleisellä tasolla, mutta varsinkin 
presidentille olennaisissa asioissa, kuten ulkopolitiikassa ja arvojohtajana, Haavisto sai 
tuotua asiantuntemuksensa esiin." (H+2) 1  
 
Perusteet: Niinistön "letkaukset" tuodaan esille hieman negatiivisessa valossa, mutta ei 
kuitenkaan siinä määrin, että ne toisivat miinusta. Viittaukset "presidentille olennaisiin 
asiohin", kuten ulkopolitiikkaan ja arvojohtajuuteen, Haaviston todetaan tuoneen niissä 
yhteyksissä asiantuntemuksensa esiin, tuovat kaksi plussaa Haaviston hyväksi. 
------------------- 
2235. (7) "Leena Valtonen: Niinistö pärjäsi tentissä paremmin." (N+1) 3 
2236. (7) "Hänen laajempi kokemuksensa Suomessa ja maailmalla näkyi." (N+1) 4 
2237. (8) "Tentti vahvisti näkemykseni siitä, että hän hoitaisi presidentin tehtävät pa-
remmin." (N+1) 5 
 
Perusteet: Haastateltava toteaa Niinistön "pärjänneen tentissä paremmin". Ilmaisu si-
sältää adjektiivin komparatiivin, josta plussa. "Hänen laajempi kokemuksensa Suomes-
sa ja maailmalla näkyi" sisältää saman komparatiivin toistamiseen, josta plussa, sa-
moin kuin "...hän hoitaisi presidentin tehtävät paremmin."  
------------------- 
2238. (9) "Susanna Laire: Haavistolla oli antaa konkreettisia esimerkkejä, mikä vetoaa 
minuun." (H+1) 2 
2239. (10) "Hän vaikuttaa silloin asiantuntevammalta." (H+1) 3 
2240. (11) "Haavisto toimii minulle myös uskottavampana arvokeskustelijana." (H+1) 4 
 
Perusteet: Haastateltavan kommentti, jossa "Haavistolla oli antaa konkreettisia esi-
merkkejä", tuo plussan, samoin kuin luonnehdinta "Hän vaikuttaa silloin asiantunte-
vammalta. Haaviston esilletuominen "uskottavampana arvokeskustelijana" tuo  
kolmennen plussan.  
------------------- 
2241. (12) Hannu Siira: "Niinistö pärjäsi paremmin." (N+1) 6 
2242. (13) "Hän oli erityisesti talousasioissa asiantuntevampi." (N+1) 7 
2243. (14) "Uskon, että hän pitäisi Suomen puolta paremmin." (N+1) 8 
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2244. (15) "Afrikka on kuitenkin Suomen kannalta aika toissijainen." (0) 3 
 
Perusteet: Sanonta "Niinistö pärjäsi paremmin", tuo plussaa. "Hän oli erityisesti talous-
asioissa asiantuntevampi" tuo toisen plussan. Lause "Uskon, että hän pitäisi Suomen 
puolta paremmin", tuo kolmannenn plussan, kun taas lause "Afrikka on kuitenkin Suo-
men kannalta aika toissijainen", on kokonaisuutena luonteeltaan neutraali, vaikka sitä 
voisi toisaalta pitää Haaviston arvoja tutkailtaessa Haavistolle kielteinen. Tämä ilmaisu 
on kuitenkin lähempänä neutraalia, kuin kielteistä. 
 
H+2 = 1, H+1 = 4, H-1 = 1, N+1 = 8, 0 = 3 
 
Analyysi: Niinistöä puoltavia kommentteja tuodaan enemmän esille. 
 

8.41 DOKUMENTTI 77 
UUTISET: ”Elisabeth Rehn Haaviston tukijaksi." 
 
HS, 2012. Elisabeth Rehn Haaviston tukijaksi. Helsingin Sanomat [verkkolehti]. N:o 31, 
A9. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/02/01/> (luettu 1.2.2012). 
 
2245. (1) "Elisabeth Rehn Haaviston tukijaksi." (H+2) 1 
 
Perusteet: Elisabeth Rehn ilmoittautuu Haaviston tukijaksi, jos kaksi plussaa. Haavisto 
on nostetu otsikkoon ja hänen tunnetusta tukijastaan toinen plussa. 
------------------- 
2246. (2) "Rkp:n entinen kansanedustaja, ministeri Elisabeth Rehn ilmoitti tiistaina kan-
nattavansa presidentinvaalin toisella kierroksella Pekka Haavistoa (vihr)." (H+1) 1 
 
Perusteet: (Leipätekstiä) "Rkp:n entinen kansanedustajan, ministeri Elisabeth Rehn 
ilmoittaa kannattavansa presidentinvaalin toisella kierroksella Pekka Haavistoa (vihr)." 
Tästä plussaa. 
------------------- 
2247. (3) "Rehn oli Martti Ahtisaaren vastaehdokas vuoden 1994 presidentinvaalin tiu-
kalla toisella kierroksella." (E) 1 
2248. (4) "Hän oli Rkp:n presidenttiehdokas myös vuoden 2000 vaaleissa." (E) 2 
------------------- 
2249. (5) "Rkp:n tämänkertainen presidenttiehdokas, vähemmistövaltuutettu Eva Biau-
det ilmoittautui Haaviston tukijaksi jo aiemmin." (H+1) 2 
 
Perusteet: Rkp:n tämänkertaisen presidenttiehdokkaan, vähemmistövaltuutetun Eva 
Biaudetin kerrotaan ilmoittautuneen Haaviston tukijaksi jo aiemmin. Tästä plussa 
(2208). 
 
H+2 = 1, H+1 = 2, E = 2 
 
Analyysi: Haaviston valintaa perusteleva kirjoitus. Eri poliitikot ilmoittautuvat hänen 
kannattajikseen. 
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8.42 DOKUMENTTI 78 
UUTISET: ”Ulkomailla äänestettiin ennätysvilkkaasti.” 
 
HS-STT, 2012. Ulkomailla äänestettiin ennätysvilkkaasti. Helsingin Sanomat [verkko-
lehti]. N:o 33, A6. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/02/03/> 
(luettu 3.2.2012). 
 
2250. (1) ”Ulkomailla äänestettiin ennätysvilkkaasti.” (0) 1 
------------------- 
2251. (2) "Ulkomailla käytti äänestysoikeuttaan presidentinvaalin toisella kierroksella 
ennätykselliset yli 50 000 äänestäjää." (0) 2 
------------------- 
2252. (3) "Äänestäjämäärä ylittää lähes kuudella prosentilla ensimmäisen kierroksen 
äänestäneiden määrän noin 48 000, joka oli aiempi kaikien aikojen ennätys." (0) 3 
------------------- 
2253. (4) "Ulkomailla vakinaisesti asuvia äänioikeutettuja oli tänä vuonna yli 230 000, 
mutta äänestäjien joukossa oli myös matkailijoita." (0) 4 
------------------- 
2254. (5) "Eniten äänestäjiä eli 11 949 oli jälleen Ruotsissa." (0) 5 
2255. (6) "Toiseksi eniten äänestäjiä oli Espanjassa, 8 308." (0) 6 
------------------- 
2256. (7) "Yhdysvalloissa oli 3 568 äänestäjää, Britanniassa 3 239, Saksassa 3 096, 
Thaimaassa 2 676 ja Belgiassa 1 536 äänestäjää." (0) 7 
------------------- 
2257. (8) "Ulkomailla äänestäneiden myötä jo äänensä antaneiden määrä nousi 1 565  
987:ään." (0) 8 
2258. (9) "Äänioikeutettuja on kaikkiaan 4 402 622." (0) 9 
 
0 = 9 
 
Analyysi: Ei mainintaa ehdokkaista. 
 

8.43 DOKUMENTTI 79 
UUTISET: ”Kuntaremontti arveluttaa." 
”Presidenttiehdokkaat ottivat viimeisessä tv-tenteissä jälleen yhteen 1990-luvun talous-
politiikasta” 
 
Laitinen, Joonas & Pohjanpalo, Olli & Sutinen, Teija 2012. Kuntaremontti arveluttaa. 
Helsingin Sanomat [verkkolehti]. N:o33, A6. Saatavissa: <http://www.hs.fi/paivanlehti/ 
nakoislehti/2012/02/03/> (luettu 3.2.2012). 
 
2259. (1) (Otsikko) "Kuntaremontti arveluttaa" (0) 1 
------------------- 
2260. (2) (Alaotsikko) ”Presidenttiehdokkaat ottivat viimeisessä tv-tenteissä jälleen yh-
teen 1990-luvun talouspolitiikasta” (H+1, N+1) 1, 1 
 
Perusteet: Presidenttiehdokkaat on otettu alaotsikkoon, josta plussa. Ilmaus "yhteentot-
taminen" menneisyyden tapahtumista on lähinnä lähempänä neutraalia ilmaisua. 
------------------- 
2261. (3) "Kummatkin presidenttiehdokkaat suhtautuvat varauksellisesti kuntauudistuk-
seen, jos sille asetetaan kuntien lukumäärää koskeva mekaaninen tavoite." (0) 2 
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------------------- 
2262. (4) "Esimerkiksi pääministeri Jyrki Katainen (kok) on sanonut, että hallituskauden 
lopussa Suomessa voisi olla sata kuntaa." (E) 1 
2263. (5) ”Julkisuuteen vuotaneissa luonnoksissa kuntia on ollut 70.” (E) 2 
------------------- 
2264. (6) "Ei voi ajatella, että tavoite on jokin numero, kokoomuksen Sauli Niinistö sa-
noi torstai-iltana Ylen presidenttitentissä." (0) 3 
2265. (7) "Vihreiden Pekka Haavisto kehotti miettimään lähidemokratiaa yhdistyvissä 
kunnissa." (0) 4 
------------------- 
2266. (8) "Ehdokkaiden välille löytyi ainakin yksi selvä ero: Haavisto kannattaa naiskiin-
tiöitä pörssiyhtiöiden hallituksiin, Niinistö ei kannata." (0) 5 
------------------- 
2267. (9) "Ehdokkaat esiintyivät torstaina presidenttikisan viimeisessä televisiotentis-
sä." (0) 6 
------------------- 
2268. (10) "Viimeisessä tentissä kerrattiin Nato-kannat: Haavisto piti vaarallisena, jos 
Suomi lähtee syvenevään länsiyhteistyöhön nyt, kun Euroopassa on idän ja lännen 
vastakkainasettelua." (0) 7 
------------------- 
2269. (11) "Niinistö pitää jäsenyyttä mahdollisena ainoastaan kansanäänestyksen 
kautta." (0) 8 
------------------- 
2270. (12) "Ruotsinkielisen kanavan FST5:n vaalitentissä Niinistö ja Haavisto ottivat 
jälleen yhteen talouspolitiikasta ja 1990-luvulla tehdyistä päätöksistä." (0) 9 
2271. (13) "Haavisto mielestä nyt olisi tärkeää, että tuollon tehtyjä virheitä ei toistettaisi 
eikä annettaisi työttömyyden kasvaa." (0) 10 
------------------- 
2272. (14) "Silloisen valtiovarainministerin Niinistön mielestä hänen päälleen heitetään 
varjoa. (0) 11 
2273. (15) "Hän ihmetteli, mitä virheitä Haavisto tarkoitti." (0) 12 
2274. (16) "Niinistön mukaan ongelmat johtuivat Neuvostoliiton hajoamisesta ja deval-
vaatiosta." (0) 13 
------------------- 
2275. (17) "Ylen torstaina julkaiseman kyselyn mukaan kokoomuksen Niinistö johtaa  
presidenttikamppailua selvästi." (N+1) 2 
------------------- 
2276. (18) "Niinistöä kannattaa 62 prosenttia ehdokkaansa jo valinneista." (N+1) 3 
 
Perusteet: ”…Niinistö johtaa presidenttikamppailua selvästi”, josta plussa. Niinistön 
selkeä johto jo kantansa valinneiden joukossa tuodaan esille prosentteina. 
 
2277. (19) "Haaviston kannatus oli 38 prosenttia." (H-1) 1 
 
Perusteet: Haaviston alempi kannatusprosentti tuodaan esille. 
 
2278. (20) "Taloustutkimuksen tekemässä kyselyssä 23 prosenttia ei osannut tai ha-
lunnut nimetä ehdokastaan." (0) 14 
------------------- 
2279. (21) "Tulokset ovat samansuuntaiset kuin muiden medioiden mielipidetieduste-
luissa." (0) 15 
2280. (22) "Haaviston kannatus on ollut kyselyiden edetessä hienoisessa nousussa, 
joka kuitenkin mahtuu virhemarginaalien sisään." (0) 16 
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------------------- 
2281. (23) (Otsikko) "Ehdokkaiden plussat ja miinukset." (0) 17 
------------------- 
Niinistö: 
2282. (24) "Ajoi Haaviston nurkkaan näkemyksillään valtion rahoitusvajeen korjaustar-
peesta." (N+1) 4 
------------------- 
2283. (25) "Osoitti selvästi ja oikeutetusti tuskaisuutensa siitä, että FST:n toimittaja 
esitti hänestä muiden tekemiä arvioita, joita hän itse ei allekirjoittanut." (N+1) 5 
------------------- 
2284. (26) "Uskalsi asettaa kyseenalaiseksi oman puolueensa kokoomuksen kannan 
kuntauudistukseen." (N+1) 6 
------------------- 
2285. (27) "Leveili sillä, että on ollut Heikki Hurstin kanssa jakamassa ruokaa köyhille." 
(N-1) 1 
 
Perusteet: ”Ajoi Haaviston nurkkaan näkemyksillään valtion rahoitusvajeen korjaustar-
peesta” tuo esille aggressiivisuuden ja vankan tietopohjan, josta plussaa. ”Osoitti sel-
keästi ja oikeutetusti tuskaisuutensa siitä, että hänestä esitettiin muiden tekemiä arvioi-
ta, joita hän ei itse allekirjoittanut” ilmaisee Niinistön kykyä puolustaa tarvittaessa itse-
ään, josta plussa. ”Uskalsi asettaa kyseenalaiseksi oman puolueensa kokoomuksen 
kannan kuntauudistukseen tuo ilmi kykyä itsenäiseen ja rohkeaan ajatteluun, josta 
plussa. Ainoa miinus tuli siitä, että hän ”leveili sillä, että on ollut Heikki Hurstin kanssa 
jakamassa ruokaa köyhille." Turha itsekorostus tämänkaltaisissa asioissa vaikuttaa 
kieltämättä hieman farisealaiselta.  
------------------- 
Haavisto: 
2286. (28) "FST:n tentissä vastasi Niinistöä sujuvammin ruotsin kielellä." (H+1) 2 
------------------- 
2287. (29) "Jatkoi varmaa ja sujuvaa ja valmiiksi jäsenneltyä vastailua." (H+2) 1 
------------------- 
2288. (30) "Puolusti presidentin arvovaikuttajan roolia myös sisäpoliittisissa kysymyk-
sissä, koska muuta roolia ei useimmissa asioissa olekaan." (H+1) 3 
------------------- 
2289. (31) "Money makes the world go round" oli turhan provokatiivinen musiikkivalinta 
Niinistölle, joka koki sen leimaamiseksi." (H-1) 2 
 
Perusteet: Haavisto puhui FST:n tentissä Niinistöä paremmin ruotsia, josta plussaa. 
Varmuus ja sujuvuus (+1) ja asioiden etukäteen hyvin jäsentäminen (+1) toi kaksi plus-
saa. Puolusti presidentin roolia myös sisäpoliittisissa kysymyksissä, josta plussa. Pro-
vokatiivisuus Niinistöä kohtaan ja tämän leimaaminen ei vaikuttanut toivotulla tavalla, 
josta miinus. 
 
2290. (32) (Kuvateksti) ”Sauli Niinistö (vas.) ja Pekka Haavisto kohtasivat torstai-iltana 
televisiotentissä Ylen studiolla. (0) 18 
 
H+2 = 1, H+1 = 3, H-1 = 2, N+1 = 6, N-1 = 1, 0 = 18, E = 2 
 
Analyysi: Enemmän Niinistöä puoltavia seikkoja tuotiin esille.  
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8.44 DOKUMENTTI 80 
UUTISET: ”Presidentinvaali on ollut ilmiöiden vaali." 
 
HS, 2012. Presidentinvaali on ollut ilmiöiden vaali. Helsingin Sanomat [verkkolehti].  
N:o 35, A2. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/02/05/> (luettu 
5.2.2012). 
 
2291. (1) (Otsikko) ”Presidentinvaali on ollut ilmiöiden vaali” (0) 1 
------------------- 
2292. (2) "Länsi-Savo toteaa, että kävi vaaleissa miten kävi, on vihreiden president-
tiehdokas Pekka Haavisto muuttanut presidentinvaalin perusasetelmia ja tehnyt kam-
panjan, joka jää presidentinvaalien historiaan." (H+2) 1 
 
Perusteet: Pekka Haaviston todetaan muuttaneen presidentinvaalin perusasetelmia 
(+1) ja tehnyt kampanjan, joka jää presidentinvaalien historiaan (+1).  
------------------- 
2293. (3) "Niinistön henkilökohtainen suosio ja gallup-kannatus on ollut ilmiö, mutta 
ilmiöitä on näissä vaaleissa ollut muitakin." (N+2) 1 
 
Perusteet: Niinistön henkilökohtainen suosio (+1) ja gallup-kannatus on ollut ilmiö (+1), 
mutta ilmiöitä on näissä vaaleissa ollut muitakin. 
------------------- 
2294. (4) "Ensimmäinen oli se, että Sdp:n Paavo Lipposen sekä koko vasemmiston 
tulos oli huomiota herättävän kehno." (E) 1 
------------------- 
2295. (5) "Toinen oli se, että keskustan Paavo Väyrynen nosti pelkällä jalkatyöllä poh-
jamudissa rypeneen puolueensa takaisin poliittiselle kartalle." (E) 2 
------------------- 
2296. (6) "Tietynlainen ilmiö oli sekin, että perussuomalaisten jytky lässähti täysin." (E) 
3 
 
Perusteet: Lauseet 2251-2253 toimivat lauseen 2250 yhteysyksikköinä, vaikka kuulu-
vatkin E-luokkaan. 
 
H+2 = 1, N+2 = 1, 0 = 1, E = 3 
 
Analyysi: Neutraali kirjoitus molempien ehdokkaiden kannalta. 
 

9 TEASERIT (UUTISOTSIKOT) 

9.1 DOKUMENTTI 81 
TEASERIT (UUTISOTSIKOT): “Pahvi-Sauli ja Edwin-possu kampanjatähtinä." 
 
Suominen, Heli 2012. Pahvi-Sauli ja Edwin-possu kampanjatähtinä. Helsingin Sanomat 
[verkkolehti]. N:o 27, A3. Saatavuus: < http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/ 
2012/01/28/> (luettu 28.1.2012). 
 
2297. (1) "Pahvi Sauli ja Edwin-possu kampanjatähtinä." (0) 1 
------------------- 
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2298. (2) "Presidenttiehdokkaiden kannatusjoukot ovat keksineet toinen toistaan eri-
koisempia kampanjakeinoja." (0) 2 
 
Yhteensä 2 lausumaa. 
0 = 2 
 
Analyysi: Neutraalia otsikointia. 
 

9.2 DOKUMENTTI 82 
TEASERIT (UUTISOTSIKOT): Millaisia ihmisiä he oikein ovat? 
 
Martelius, Katja & Nykänen, Anna-Stina 2012. Millaisia ihmisiä he oikein ovat?  
Helsingin Sanomat [verkkolehti]. N:o 28, A3. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/ 
nakoislehti/2012/01/29/> (luettu 29.1.2012). 
 
2299. (1) (Otsikko) "Millaisia ihmisiä he oikein ovat? (136)" (0) 1 
------------------- 
2300. (2) "Antonio Flores ja Jenni Haukio kyllä tunnistetaan, mutta heitä ei oikein vielä 
tunneta." (0) 2 
 
Yhteensä 2 lausumaa. 
 
0 = 2 
 
Analyysi: Neutraalia otsikointia. 
 

9.3 DOKUMENTTI 83 
TEASERIT (UUTISOTSIKOT): Perässähiihtäjä-blogissa keskustelua ehdokkaiden  
ulkopoliittisesta linjasta. 
 

HS, 2012. Perässähiihtäjä-blogissa keskustelua ehdokkaiden ulkopoliittisesta linjasta 
[verkkolehti]. N:o 29, A3. <Saatavuus: http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/ 
2012/01/30/> (luettu 30.1.2012). 
 
2301. (1) "Perässähiihtäjä-blogissa keskustelua ehdokkaiden ulkopoliittisesta linjasta" 
(0) 1 
------------------- 
2302. (2) "Uutiset verkossa: www.HS.fi" (0) 2 
 
Yhteensä 2 lausumaa. 
 
0 = 2 
 
Analyysi: Neutraalia otsikointia. 
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9.4 DOKUMENTTI 84 
TEASERIT (UUTISOTSIKOT): ”Perässähiihtäjä-blogi pohtii: Kumpi voitti MTV3:n  
väittelyn?” 
 
HS, 2012. Perässähiihtäjä-blogi pohtii: Kumpi voitti MTV3:n väittelyn? Helsingin  
Sanomat [verkkolehti]. N:o 32, A3. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/ 
nakoislehti/2012/02/02/> (luettu 2.2.2012). 
 
2303. (1) ”Perässähiihtäjä-blogi pohtii: Kumpi voitti MTV3:n väittelyn?” (0) 1 
------------------- 
2304. (2) "Uutiset verkossa: www.HS.fi" (0) 2 
 
Yhteensä 2 lausumaa. 
 
0 = 2 
 
Analyysi: Neutraalia otsikointia. 
 
9.5 DOKUMENTTI 85 
TEASERIT (UUTISOTSIKOT): ”Viimeiset väittelyt.” 
”Pekka Haavisto kannattaa naiskiintiöitä pörssiyritysten hallituksiin, Sauli Niinistö  
vastustaa. Presidenttiehdokkaat kohtasivat viimeisissä tv-tenteissä torstaina” 
 
Laitinen, Joonas & Sutinen, Teija 2012. Viimeiset väittelyt. Helsingin Sanomat [verkko-
lehti]. N:o 33, A3. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/02/03/> 
(luettu 3.2.2012). 
 

2305. (1) ”Viimeiset väittelyt” (0) 1 
------------------- 
2306. (2) (Alaotsikko) ”Pekka Haavisto kannattaa naiskiintiöitä pörssiyritysten hallituk-
siin, Sauli Niinistö vastustaa." (0) 2 
2307. (3) (Alaotsikko) "Presidenttiehdokkaat kohtasivat viimeisissä tv-tenteissä torstai-
na." (0) 3 
 
0 = 3 
 
Analyysi: Neutraalia otsikointia. 
 

9.6 DOKUMENTTI 86 
TEASERIT (UUTISOTSIKOT): ”Haavistolle sämpylä, Niinistölle voileipä.” 
 
HS, 2012. Haavistolle sämpylä, Niinistölle voileipä. Helsingin Sanomat [verkkolehti]. 
N:o 34, A3. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/2012/02/04/> (luettu 
4.2.2012). 
 
2308. (1) (Otsikko) "Haavistolle sämpylä, Niinistölle voileipä.” (0) 1 
------------------- 
2309. (2) "Mitä presidenttiehdokas syö?" (0) 2 
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2310. (3) "Näissä vaaleissa ehdokkaiden ominaisuudet korostuvat näkemyseroja pa-
remmin." (0) 3 
 
Yhteensä 3 lausumaa. 
 
0 = 3 
 
Analyysi: Uutisotsikko ei anna viitettä kummankaan suuntaan. 
 

9.7 DOKUMENTTI 87 
TEASERIT (UUTISOTSIKOT): “Missä vika, kun Sdp ja keskusta eivät enää kelpaa 
äänestäjille?” 
 
Berner, Anna-Sofia. Missä vika, kun Sdp eivät enää kelpaa äänestäjille? Helsingin 
Sanomat [verkkolehti]. N:o 35, D1. Saatavuus: <http://www.hs.fi/paivanlehti/ 
nakoislehti/2012/02/05/> (luettu 5.2.2012). 
 
2311. (1) “Missä vika, kun Sdp ja keskusta eivät enää kelpaa äänestäjille?” (E) 
 
E = 1 
 
Analyysi: Otsikko ei anna viitettä kummankaan ehdokkaan suuntaan. 
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Arvo Laitisen haastattelun kysymykset 
 

1. Miten luonnehtisitte HS:n poliittisen toimituksen toimintatapoja oltuanne sen esi-

mies aikoinaan? 

2.  Määrittelevätkö jotkin arvot tuolloin tai nyt HS:n uutisointia ja jos, miten? 

3.  Ovatko arvot muuttuneet noista ajoista nykypäivään nähden ja jos, miten? 

3.  Millainen HS:n toimittajakoulu oli tuolloin? 

4.  Onko teillä tietoa, millainen toimittajakoulu on nyt? 

5.  Kuka määrää käsityksenne mukaan nykyään lehden linjan? (Erkon kuoltua) 

6.  On esitetty väitteitä, joissa HS peittelee omia sidonnaisuuksiaan. Jos sidonnai-

suuksia on, mitä ne ovat ja miten peittely näkemyksienne perusteella ilmenee? 

7.  Edustaako HS nykyisin mielestänne puolueetonta journalismia? 

8.  Edustiko se omana aikananne? 

9.  Pyrkiikö HS vaikuttamaan kirjoituksillaan yleiseen mielipiteeseen? Ja jos, miten 

tätä toteutettiin teidän aikananne? 

10.  Entäpä miten näkemyksenne mukaan nykyään? 

11.  Mikä on mielestänne uutisjournalismin tehtävä? 

12.  Uutisia lukiessa tuntuu siltä, että poliitikkojen ja julkisuuden henkilöiden sanomisis-

ta ja tekemisistä kaivetaan esille kaikki vähänkin kielteinen ja heidän sanomisiaan 

vääristellään. Edustaako tämä mielestänne hyvää journalismia? 

13.  Pyrkivätkö poliitikot tai hallitus ohjaamaan toimitusten tai yksittäisten toimitusten 

työtä? 

14.  Onko sananvapaus maassamme yleensä ottaen yhtä laajaa kuin esim. Englannis-

sa? 

15.  Koetteko, että teillä olisi täysi vapaus työssänne vapaana toimittaja-

na/kolumnistina? 

16.  Voidaanko Suomi lukea nykyisin journalistisesti vapaiden maiden joukkoon? 

17.  Joidenkin arvioiden mukaan HS oli Kekkosen aikana suomalaisen viestintäkentän 

esikuva. Mistä HS uskalsi kirjoittaa, sitä muu lehdistö seurasi perässä. Onko HS 

tässä asemassa edelleen vai onko kriittisen journalismin kärki tylsistynyt? 

18.  Edelliseen liittyen, oiotte kolumnissanne "Erkon valta" (IL 13.5.2012) vääriä käsi-

tyksiä Erkon vallasta, mm. hänen halustaan puuttua vaaleihin, hallitusten muodos-

tamisiin jne. Teidän mukaanne Hesarin toimituksessa oli "suuri joukko päälliköitä, 

jotka kilpailivat siitä, kuka ehtii ensimmäisenä olemaan eniten samaa mieltä ennen 
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kuin Erkko ehti olla mitään mieltä." Miten omistaja pyrkii nyt mielestänne vaikutta-

maan lehden linjaan muutoin kuin päätoimittajan ja muun henkilöstön valinnan 

kautta? 

19.  Toimittaja Pertti Klemola kirjoittaa vuonna 1981 ilmestyneessä kirjassaan "Helsin-

gin Sanomat - sananvapauden monopoli", että Helsingin Sanomia on syytä lukea 

tavallista tarkemmin, sillä sitoutumaton valtalehti osaa peittää sitoutuneisuutensa 

muita lehtiä taitavammin." Mitä sidonnaisuuksia HS:lla voisi mielestänne olla? Pyr-

kiikö HS:n omistaja vaikuttamaan maamme EU-kantoihin/linjauksiin tai ulkopolitiik-

kaan, kuten Erkon aikoihin? 

20.  Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Matti Apunen kirjoitti kolumnissaan (HS 

7.9.2010) toivovansa toimittajien kertovan puoluekantansa. Journalisti-lehden toi-

mittajille vuonna 2010 tekemässä kyselyssä kaksi kolmasosaa vastanneista oli sitä 

mieltä, ettei ammattikunnan poliittisia ja yhteiskunnallisia katsantokantoja pitäisi 

selvittää. Miten itse suhtaudutte ajatukseen? 




