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1 JOHDANTO 

Kun katselemme televisiota, surffaamme Internetissä, selaamme lehtiä, tai vaihdamme 

kuulumisia ystävien kesken, joudumme kosketuksiin uutisten kanssa. Mutta kuinka 

moni pysähtyy miettimään mitä uutiset ovat ja mistä ne tulevat? Olemme ehkä turtu-

neet informaation jatkuvaan pommitukseen ja siitä on tullut meille itsestäänselvyys. 

Opinnäytetyön ideana oli lähteä tutkimaan uutisen syvintä olemusta, sekä analysoida 

tähän asti tekemääni työtä mediatoimittajana, eli uutisten audiovisuaalisena toteuttaja-

na televisiouutistoimituksessa. Vaikka mediatoimittajan rooli käsittää lähinnä uutisten 

kuvaamisen ja leikkaamisen, on tärkeää, että uutisjournalismin perusperiaatteet ja  

uutismaailma ovat hallussa. Televisiouutisten maailmassa uutisjutun kasaa kokoon  

uutistiimi, joka koostuu toimittajasta ja mediatoimittajasta. Toimittajan tehtävänä on 

tuottaa ajankohtaista, faktoihin perustuvaa uutissisältöä, ja mediatoimittajan vastuulle 

jää sisällön kokoaminen audiovisuaaliseksi kokonaisuudeksi. 

Tutkimuksen kohteena oli uutisen kehitys ja muotoutuminen vuosisatojen aikana suul-

lisesta informaatiosta joukkoviestintään kuvan ja äänen avulla. Se vastaa uutistyössä 

vastaan tuleviin kysymyksiin uutisten luonteesta ja televisiouutisen erityslaatuisuudes-

ta. Näkökulmanani on pohtia televisiouutisen kehittyneisyyttä uutisinformaation välit-

täjänä verrattuna muihin medioihin ja tutkia uutisten rakennetta ja tekemistä uutisten-

kuvaajan näkökulmasta. 

Opinnäytetyön aihe syntyi omasta tarpeestani kehittyä uutistyön saralla ja puhtaasta 

kiinnostuksesta uutismaailmaan sen jälkeen, kun pääsin tutustumaan uutisten tekoon 

päästyäni työharjoitteluun Yle Keski-Suomen alueuutisiin. Työnkuvaani sisältyi tele-

visio alueuutisiin tarkoitettujen uutisjuttujen, sähkeiden ja sähkesatasien kuvaaminen, 

leikkaaminen ja lähettäminen eteenpäin lähetykseen. Työharjoittelun jälkeen olen  

ollut palkallisessa työsuhteessa Yleisradiolla mediatoimittajana ja tehnyt useita uutis-

juttuja, jotka ovat opinnäytetyöni produktiivinen osa. 

Opinnäytetyöni tarkoitus oli opettaa itselleni teoriaa uutisista, jotta pärjäisin paremmin 

työelämässä valmistumiseni jälkeen. 
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2 UUTINEN 

2.1 Määritelmä 

Sana ”uutinen” juurtuu useissa kielissä uutuuteen viittaavasta sanasta. Näin on esi-

merkiksi englannin (news), ruotsin (nyhet), ranskan (nouvelles) kuin latinan (nova) 

kielen ilmaisuissa (Definition of news in Oxford dictionary). Uutisella tarkoitetaan 

uutta, huomionarvoista ja totuudenmukaista informaatiota viimeaikoina tapahtuneesta 

tai tietoon saadusta, yleisesti kiinnostavasta muutoksesta maailmassa (Keskinarkaus 

2013, 19). Uutisella pyritään vastaamaan kysymyksiin: mitä, missä, milloin, kuka ja 

miksi. (Huovila 2005, 124–125.) Kansakunnallisella tasolla uutisia levitetään eteen-

päin joukkoviestimissä: lehdissä, radiossa, televisiossa ja Internetissä, mutta uutisia 

kerrotaan eteenpäin myös suullisesti (Huovila 1995, 1).  

Kuutin mukaan uutiset voidaan jakaa kolmeen ryhmään, jotka ovat ennakkouutiset, 

tapahtumauutiset ja jälkiuutiset. Ennakkouutinen kertoo tulevista tapahtumista, tapah-

tumauutinen meneillään olevasta tapahtumasta ja jälkiuutisilla tarkoitetaan tapahtumi-

en uutisointia jälkeenpäin. Äskeisten lisäksi uutiset voi jakaa sisältönsä puolesta var-

sinaiseen uutiseen ja uutisen taustajuttuun. Uutinen kertoo, mitä on tapahtunut ja taus-

tajuttu on selvitys, miksi jotain tiettyä on tapahtunut ja mitä siitä seuraa. (Kuutti 2006, 

242.) 

2.2 Uutisen ja informaation ero 

Tieto (engl. knowledge) ja informaatio (engl. information) ymmärretään monesti  

samaa asiaa tarkoittaviksi sanoiksi, vaikka ne omaavatkin hieman eri tarkoitusperät. 

Klassisen tiedon määritelmän kokosi yhteen antiikin kreikkalainen filosofi Platon 

(428–347 eaa.), joka väitti tiedon olevan tosi uskomus, joka pystytään tarvittaessa  

perustelemaan. Tieto muuttuu informaatioksi, kun sitä viestitään eteenpäin. Kaikki  

ihmisten lähettämät ja vastaanottamat viestit ovat informaatiota niiden totuusarvosta 

riippumatta. (Karvonen 2005; Kuutti 2006, 60.)  

Uutisen ja informaation välinen ero on häilyvä niiden samankaltaisuuden takia. Kar-

vosen mukaan informaatio ja uutinen ovat verrattavissa toisiinsa, mutta jotta infor-

maatio käsitettäisiin uutiseksi, täytyy sen sisältää jotain uutta. Rantasen havainto yhte-

nee Karvosen kanssa, mutta lisää kaavioon vielä informaation välittymisen eteenpäin. 
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Uutiset ovat informaatiota ja informaatio muuttuu uutiseksi, kun informaatio välittyy 

eteenpäin sellaiselle, jolle kyseinen informaatio on uutta ja joka tunnistaa sen uutuu-

den.  Jos informaatio tai tapahtuma ei ole ollut yleisön tiedossa aiemmin, voi se kehit-

tyä uutiseksi myöhemmin, jonka vuoksi vanhatkin tapahtumat voivat olla uutisia ker-

rottaessa. (Rantanen 2009, 16–17; Karvonen 2005.) 

Uutisten ja informaation erottamisesta on tullut hankalampaa teknologisen kehityksen 

ja uutistuotannon rakenteellisten muutosten myötä. Informaatiota on kaikkialla ja se 

puetaan usein uutisen muotoon, vaikka se ei täyttäisi uutisen kriteereitä: esimerkiksi 

järjestettävistä tapahtumista uutisoidaan etukäteen. Uutisten tuotantoa ja informaation 

uutisellisuutta ei pystytä valvomaan, koska uutisten tuottaminen ei ole enää ainoastaan 

uutistoimistojen käsissä. Kuka tahansa, esimerkiksi Internetissä sijaitsevan blogin kir-

joittaja voi kutsua itseään toimittajaksi ja kirjoittaa uutisia. Kansalaisjournalismi,  

kuten blogit ovat sekoitus uutista ja omaa mielipidettä, mikä tekee niistä epäluotetta-

via uutislähteitä. (Rantanen 2009, 75, 128–130; Bainbridge ym. 2008, 45.) 

2.3 Miten uutinen syntyy? 

Uutinen synty, kun yhteiskunnassa tai uutistoimituksen kattavalla aihealueella on  

tapahtunut jotain, joka koetaan niin merkitykselliseksi, että se halutaan jakaa eteen-

päin muulle kansalle. Uutisaiheita voivat olla esimerkiksi poliittiset päätökset, raken-

taminen, tapahtumat ja urheilujoukkueiden ottelut. Uutistoimitukset saavat suurimman 

osan aiheistaan yritysten, yhteisöjen, valtion ja yleisön kautta niiden lähettäessä toimi-

tuksille aihe-ehdotuksia, tiedotteita ja kutsuja. Uutisaiheiden tarjonta on suuri, jonka 

takia jokaisesta aiheesta ei aleta työstämään uutista. Uutisaiheidea voi kummuta myös 

toimituksen sisältä, jos uutispäällikkö, toimittaja tai jokin toimituksen työntekijä on 

tehnyt havainnon jostain uutiseksi kelpaavasta aiheesta. Toimituksissa suositaan oma-

lähtöisiä aiheita, koska useimmiten tällä tavalla syntyneet aiheet ovat kiinnostavia 

olemalla ihmisläheisiä ja kansantajuisia. (Kontio 2010, 10.) 

Aiheiden hallinnoinnista vastaa toimituksen uutispäällikkö, joka valitsee aiheiden jou-

kosta uutisiksi sopivat (Kontio 2010, 10). Aiheiden valintaan vaikuttaa uutiskynnys, 

jolla tarkoitetaan eräänlaista ”estettä”, jonka uutisen täytyy ylittää, jotta se tulisi jul-

kaistuksi (Kuutti 2005, 244–245). Koska tietovirta tuo eri päivinä eri määrän julkais-

taviksi kelpaavia juttuja, julkaisukynnyksen korkeus vaihtelee päivittäin. Kynnys on 

matalampi, jos aihetarjonta on niukka, jolloin myös vähäisten aiheiden on mahdolli-
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suus tulla julkaistuksi. Tarjonnan ollessa suurta, kynnys kasvaa ja usea julkaisukelpoi-

nen uutisaihe jää julkaisematta. Jutun julkaisukelpoisuutta määritetään sen arvon  

perusteella, johon vaikuttaa muun muassa tapahtuman vaikutusten todellinen voimak-

kuus, missä määrin tapahtuma koskettaa yleisöä ja kuinka suuri on sen vaikutusalueen 

laajuus eli ihmisjoukon suuruus. (Huovila 2005, 64–65.) Käsittelen uutisen arvoa lisää 

luvussa 4.2. 

Kun aiheesta päätetään tuottaa uutinen, pitää siihen usein etsiä jokin yleisöystävälli-

nen näkökulma, jonka kautta aihetta aletaan purkaa. Uutisaihe ei välttämättä sisällä  

itsessään uutista, mutta toimii lähtökohtana sellaisen kehittelyyn. Valitessaan aiheen 

uutisoitavaksi, uutispäällikkö päättää kuka toimituksen toimittaja lähtee kehittelemään 

ja jalostamaan aihetta eteenpäin. Toimittaja kasaa aiheesta lopulta uutisen, joka uutis-

päällikön hyväksynnästä välitetään eteenpäin joukkoviestimissä. (Kontio 2010, 10.) 

2.4 Uutinen eri joukkoviestimissä 

Uutisia välitetään joukkoviestimien, eli sanomalehtien, radion, television ja Internetin, 

kautta. Joukkoviestinten ensisijainen tehtävä on välittää uutta informaatiota ihmisille, 

mutta muita tehtäviä ovat myös keskustelun herättäminen, viihdyttäminen ja ilmoitus-

tilan myyminen. Joukkoviestinten välittämä informaatio voidaan eritellä ihmisiä kiin-

nostavaan informaatioon ja yhteiskunnasta kertovan informaatioon välille. Joukko-

viestimillä katsotaan olevan suuri rooli informaation välityksessä, koska muuten län-

simaalaistyyppinen demokratia ei toimisi. (Huovila 2005, 7–8.) 

Sisällöltään uutiset ovat samanlaisia jokaisessa joukkoviestimessä, mutta niiden jul-

kaisutavoissa on eroavaisuuksia viiveen ja erilaisten käsittelytapojen takia. Radion ja 

television normaali viive tapahtuman ja tiedonvälityksen välillä on 4–6 tuntia, mutta 

se voi olla myös reaaliaikaista live-lähetysten ansioista. Sanomalehden viive on  

pidempi, yleensä 6-12 tuntia, johtuen painamisen aiheuttamasta viiveestä. Internet on 

välitysviiveeltään tasoissa radion kanssa, mutta on päivittävyydeltään parempi. Tämä 

johtuu siitä, että radiossa uutisia lähetetään harvemmin musiikin ja muun juonnon  

takia, kun Internetissä uutisvirtaa voi seurata uutisille omistautuneista uutiskanavista. 

(Huovila 1995, 1–3.) 

Huovilan mukaan radiota pidetään nopeimpana uutisviestintävälineenä kevyen teknii-

kan ja siirrettävyyden ansioista. Tästä syystä radio on ensimmäisenä siellä missä  
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tapahtuu. Radion erityisominaisuus on sen vaivattomuus; lähetyksiä on helppo kuun-

nella myös muiden toimintojen ohessa ja vastaanottimia löytyy joka puolelta. Televi-

sion kuvan ja äänen yhdistelmä toimii parhaiten isojen valtakunnallisten uutisaiheiden 

julkaisukanavaksi suurten vastaanottajamäärien takia. Televisio sopii jo valmiiksi tie-

dossa olevien tapahtumien uutisointiin, koska kalusto voidaan viedä paikalle jo  

ennen tapahtumaa. Sanomalehden päätehtävä on viimeaikaisten tapahtumien taustoit-

taminen ja kokonaiskuvan luominen. Lehtien kautta pystytään välittämään uutisia 

myös pienemmille kohderyhmille, kuten esimerkiksi paikallislehdellä pienen kylän 

asukkaille. Lehdet eivät pyri olemaan Internetin, radion ja television tapaan ajan her-

molla, koska lehtien julkaisuvälit ovat pitkiä, päivästä kuukausiin. (Huovila 2000, 6-

7.) Internet on radion ohella nopein väline informaation levitykseen (Thurén 2014). Se 

sopii etenkin alati päivittyvän informaation välittämiseen, koska uutiset ovat sähköi-

sessä muodossa. Toisin kuin radion tai television kanssa, Internetin käyttäjä valitsee 

uutiset luettavaksi oman mielenkiintonsa mukaan suuren aineiston joukosta. (Huovila 

2000, 48–47.)  

2.5 Uutuuden käsite haastettuna 

Kun kuulemme uutisen, oletamme sen sisältävän jotain ennen tietämätöntä ja uutta, 

mutta nykyisen uutistarjonnan puitteissa uutuus kestää vähemmän aikaa kuin ennen. 

Uutisia on alettu kierrättämään eli kasaamaan uutta juttua vanhasta materiaalista, jota 

markkinoidaan uutena. Tästä esimerkkinä ovat kriisiuutiset, joiden jatkokertomukset 

hallitsevat mediaa jopa viikkoja itse tapahtuman jälkeen. Tämä jatkuva toistaminen 

aiheuttaa sen, että uutiset menettävät arvonsa ja alkuperäisyytensä nopeasti. Uusien 

uutisten täytyy olla entistä säväyttävämpiä, jotta lukijoiden mielenkiinto säilyy ja  

samalla myös uutistarjonnassa täytyy olla enemmän aiheita. Uutistarjontaa on liikaa ja 

tieto pirstoutuu, jonka takia myös tiedon löytäminen muun muassa verkkosivuilta 

hankaloituu. Uutisten suuri määrä ei automaattisesti tarkoita, että ne olisivat laaduk-

kaampia tai monipuolisempia. (Korpiola & Nikkanen 2012, 109–112; Fenton 2010, 

9.) 

Hyvänä lähimenneisyyden esimerkkinä on vuosien 2010–2011 vaihteessa alkanut 

Arabimaiden mielenosoituksien ja kansannousujen aalto, arabikevät, jonka aikana 

myös länsimainen media oli pullollaan uutisia Arabimaiden tapahtumista. Uutisotsikot 

tapahtumista eivät pysyneet pinnalla viikkoakaan, sillä median ja kansalaisten kiinnos-
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tuksen herättämiseen tarvittiin aina uusi suurempi tapahtuma tai käännekohta. Ajan 

kuluessa media väsyi uutisointiin kansannousuista ja arabimaiden tapahtumiin viitat-

tiin enää vain pienillä uutisotsikoilla. Kriiseistä kertovat uutisjutut myyvät hyvin, mut-

ta niiden kierrättäminen monimutkaistuttaa mediamaisemaa niin, että sen tuloksena 

yksinkertaisimmat uutistarinat vievät voiton. (Korpiola & Nikkanen 2012, 9–15, 109–

112.) 

3 UUTISEN HISTORIA 

Ihmiskunta ja sen keksinnöt ovat kehittyneet pienessä ajassa nykyiseen tasoonsa kal-

liomaalauksista ja kivitauluista sähköiseen tiedonvälitykseen ja elävään kuvaan. Vielä 

100 vuotta sitten ei osattu edes unelmoida maailman kattavista radio- ja televisiover-

koista, Internetistä ja nopeasta tiedonvälityksestä, tai siitä, että tiettyyn aikaan televi-

sioksi kutsutun laitteen kautta olisi nähnyt kuvin senhetkisiä tapahtumia tiivistettynä. 

Jos pääsisimme matkaamaan ajassa taaksepäin, uskoisiko 1950-luvun kansalainen,  

että viidenkymmenen vuoden päästä melkein jokaisella ihmisellä olisi kädessään laite, 

jolla pysyisi kärryillä maailman menosta reaaliajassa? Uutinen ei itsessään ole uusi 

keksintö, mutta ymmärtääksemme nykyisten uutisten ja varsinkin televisiouutisten eri-

tyislaatuisuutta, on palattava ajassa taaksepäin välitetyn tiedon alkulähteille ja tutkia 

miten uutinen on saanut alkunsa. 

3.1 Uutinen maailmalla 

3.1.1 Verbaalista viestintää 

Ihmiset vaihtoivat uutisia keskenään jo ennen kuin osasivat edes kirjoittaa. Uutisia  

levitettiin puhutun kielen välityksellä nuotiopaikoilla, markkinoilla, kirkoissa ja pai-

koissa joissa ihmiset kokoontuivat vaihtamaan kuulumisia. Viestinviejät kiiruhtivat 

takaisin taistelukentiltä raportoimaan voitot ja tappiot. Kuriirit kulkivat kylien läpi  

ilmoittaen syntymät, kuolemat, avioliitot ja erot. Huhut ja juorut levisivät kulovalkean  

tavoin kylästä toiseen. (Stephens.) Ennen kelloja ja järjestäytynyttä yhteiskuntaa uuti-

sen määritelmä oli erilainen, koska ajan ja paikan hahmottaminen oli hankalampaa ja 

tiedon liikkuminen paikasta paikkaan kesti pidempään kuin nykyään. Uutinen ei ollut 

sidottuna ajankohtaisuuteen suhteessa sen tapahtuma-aikaan, vaan tärkeintä oli, että 

uutinen oli tarina, jota ei oltu kuultu ennen. (Rantanen 2009, 4–5.) 
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Tärkeäksi koettu tieto siirtyi sukupolvilta toisille tarinoiden ja runojen muodossa, jol-

laisena ne oli helpompi muistaa. Ihmisillä oli myös tapana tehdä runoja ja lauluja vii-

meaikaisista tapahtumista kuten taisteluista, sukuriidoista, murhista, ryöstöistä ja tra-

gedioista, jotka levisivät uutisina välittämättä niiden tapahtuma-ajankohdasta. Tästä 

syystä yksittäisen uutisen elämänkaari oli nykyistä pidempi. Ihmiset opettelivat ja 

toistivat niitä, minkä takia ne muuttuivatkin hieman ajan myötä. Uutiset olivat ajatto-

mia ja vanhat tarinat olivat uutisia vielä vuosienkin päästä eri maissa ja kaupungeissa. 

(Rantanen 2009, 4–5.) 

3.1.2 Kirjoitustaidon yleistyminen 

Antiikin roomalaisilla oli suhteellisen kehittynyt järjestelmä kirjoitettujen uutisten  

välittämiseen. Julius Caesarin aloitteesta Rooman hallitus alkoi tuottaa käsinkirjoitet-

tuja uutisjulkaisuja nimeltään Acta diurna (lat. päivittäiset tapahtumat), jotka sisälsivät 

tietoa poliittisista tapahtumista, oikeudenkäynneistä, skandaaleista, armeijan kampan-

joista ja teloituksista. Uutisia kaiverrettiin kiveen tai metalliin ja ripustettiin esille  

Forum Romanumissa vuodesta 59 eaa. ainakin vuoteen 222 jaa. (Atwood 2011.) 

Uutisten muuttaminen luettavaan muotoon paransi uutisten luotettavuutta, koska tieto 

ei päässyt vääristymään muistivirheiden tai kärjistysten takia. Ennen painotekniikkaa 

uutisten kirjoittaminen savitauluihin tai hamppukuiduista valmistettuihin arkkeihin oli 

kuitenkin erittäin työlästä ja aikaa vievää, minkä takia se ei ollut kovinkaan yleistä. 

Muutosta tähän toi Johannes Gutenbergin 1430-luvulla keksimä painokone, joka mul-

listi tiedonvälityksen helpottamalla kirjoitetun tekstin tuottamista. Painotekniikkaa 

alettiin pian käyttää myös uutisten tekemiseen ja uutisellista informaatiota sisältäneet 

tarinat, laulut ja balladit saivat kilpailijoikseen kirjoja ja pamfletteja. (Burns 2009,  

9–10.) Yksi ensimmäisistä uutisiksi luokitelluista painotuotteista oli Italianen selvitys 

turnajaisista, joka painettiin 1470-luvulla (Stephens). 

Koska sen ajan uutiset olivat muodoltaan verrattavissa fiktiiviseen kirjallisuuteen,  

uutinen sanana muokkaantui tarkoittamaan mitä tahansa faktapohjaista tai fiktiivistä 

kuvausta tapahtumista, jotka saattoivat olla viimeaikaisia tai vuosisatoja vanhoja.  

Uutisten ja novellien raja sumeni ja sanan tarkoituksen muotoutuminen harhaanjohta-

vaksi johti siihen, että uutisten kirjoittajien piti lisätä uutisiinsa huomautus siitä, että 

kuvatut tapahtumat ovat uusia ja tosia. (Rantanen 2009, 10–11.) 
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1500 ja 1600-lukujen välissä tuhannet painetut uutiskirjat, pamfletit, balladit ja tapah-

tumatiivistelmät kiersivät ympäri Eurooppaa ja saapuivat myös Eurooppalaisten siir-

tokuntien mukana Amerikkaan. Suurin osa niistä käsitteli sotatantereiden tapahtumia, 

katastrofeja, kuninkaallisten syntymiä, kuolemia, avioliittoja ja talouteen liittyviä uuti-

sia (Rantanen 2009, 25). Vaikkakin sen aikaiset uutiset esiintyivät useissa muodoissa, 

uutiskirjat ja balladit olivat kaukana nykyisistä sanomalehdistä, koska ne ilmestyivät 

vain kerran ja kertoivat yhden uutisen. (Stephens.) 

3.1.3 Ensimmäiset sanomalehdet 

Moderni sanomalehti on Eurooppalaista syntyperää ja sen esi-isänä voidaan pitää  

uutislehtistä, jota levitettiin laajalti Venetsiassa 1500-luvulla. Nämä lehtiset olivat 

täynnä tietoa sodista ja politiikasta Italiassa ja Euroopassa. Lehtisiä jaettiin viikoittain 

ja niitä nähtiin jopa Lontoossa asti. Tyypillistä tämän ajan lehtisille oli, että niihin pai-

nettiin päiväys ja kaupunki, josta uutinen oli lähtöisin. Lehtisten myötä tekniikka ja 

myös näkemys uutisten painetusta muodosta kehittyi edelleen lähemmäs sen nykyistä 

muotoa. Suurin osa keskiajan jälkeen julkaistuista lehdistä on tuhoutunut. Vanhimmat 

tähän päivään säilyneet lehdet julkaistiin saksassa 1609. (Stephens.) 

Painetut uutislehdet levisivät nopeasti Euroopassa ja etenkin Saksassa. Vuoteen 1618 

mennessä Saksan sisällä oli syntynyt viisi eri viikkolehteä. Ensimmäinen englantilai-

nen painettu sanomalehti ilmestyi vuonna 1621. Ranskassa painolehti aloitti toimin-

tansa vuonna 1631, Italiassa vuonna 1639 ja Espanjassa vuonna 1641. Amsterdamissa, 

kaupan ja politiikan keskuksessa, lehtiä nähtiin jo vuonna 1620. Lehdet olivat joko 

hollantilaiseen tyyliin neljän sivun mittaisia tai saksalaistyylisiä pidempiä pamfletteja, 

jotka olivat pituudeltaan kahdeksasta sivusta jopa kahteenkymmeneenneljään. Myö-

hemmin saksalainen tyyli yleistyi hollantilaista enemmän. (Stephens.) 

3.1.4 Uutistoiminnan kehittyminen 

Silloisten tiedonvälitysvälineiden takia uusien uutisten hankkiminen oli haastavampaa 

kuin nykyään ja viikoittain ilmestyviin lehtiin piti saada kasaan kiinnostavia uutisai-

heita. Tehtävä oli monesti turhan haasteellinen; monet painajat eivät saaneet tarpeeksi 

uutisia koottua jokaiseen lehteen. Painajien piti joko julkaista lehti myöhemmin tai 

ennustaa tulevan viikon tapahtumia. Kamppailu oli kovaa, ja tämän lisäksi lehti piti 

saada hyvissä ajoin painettua, mikä toisaalta auttoi painotekniikan kehittymistä nope-
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ammaksi. Hankitut uutiset painettiin siinä muodossa kuin ne saapuivat painoon. Tämä 

oli helppoa painolle, mutta lukukokemuksena heikko. Tämän myötä uutisia alettiin 

muokata luettavampaan ja kerronnallisempaan muotoon toimittajien toimesta. Varhai-

simpia toimittajia oli englantilainen Thoman Gainsford, joka aloitti työnsä Englanti-

laisessa sanomalehdesässä vuonna 1622. (Stephens.) 

Lehdet julkaisivat yleismaailmallista tietoa eri puolelta Eurooppaa ja joskus jopa 

Amerikasta tai Aasiasta, mutta ne harvemmin kertoivat oman alueensa uutisia. Paino-

talot olivat tiukasti säänneltyjä ja tarvitsivat viranomaisilta luvan lehtien julkaisuun. 

Jos lehteen eksyi viranomaisia loukkaavaa sisältöä, saattoi se ajaa painotalon pak-

kosulkemiseen. Eurooppalaiset hallitsijat sallivat painotalojen kirjoittaa sanomalehtiä, 

kunhan eivät käsitelleet mitään paikallisia tai kansakunnallisia tapahtumia, jotta tieto 

yhteiskunnan mahdollisista epäkohdista ei leviäisi eteenpäin. Vuonna 1641 Englanti-

lainen sanomalehti alkoi käsitellä myös paikallisia tapahtumia, ja se sai pian paljon 

kilpailijoita. Uutisten nopea paikallistuminen sai ihmettelemään, eikö enää puhuta 

mistään muusta kuin siitä, mitä Englannin rajojen sisäpuolella tehdään.  (Stephens.) 

Myöhemmin lehdissä alettiin käyttää otsikoita, kuvituksia ja mainoksia. Lehtipainot 

palkkasivat naisia keräämään uutisia ja uutistyttöjä myymään lehtiä kaduilla. Lehdistä 

kehittyi sisällöltään tarkempia, luotettavampia ja ne ilmestyä useammin. Lehtien roo-

lista osana kaupankäyntiä tuli merkittävä hintalistausten, markkinaraporttien ja eten-

kin mainosten takia. (Stephens.) 

3.2 Uutinen Suomessa 

3.2.1 Sanomalehti 

Tammikuun 1771 puolivälin jälkeen turkulaisessa lukeneistossa oli uteliaisuuden täyt-

tämää innostusta. Tammikuun 15. päivänä oli ilmestynyt ensimmäinen suomalainen 

sanomalehti, Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo (uutisia ulosannettuna seuralta 

Turussa) ja sen pitkä nimi lyhentyi nopeasti puhekielessä ”Åbo Tidningariksi”. Lehti 

sisälsi viisi Turun akatemian professorin Henrik Gabriel Porthanin toimittamaa juttua. 

Lehti ilmestyi kaksi kertaa kuussa ja se oli kahdeksan sivun pituinen. Koska silloinen 

painotekniikka oli erikoistunut kirjojen painamiseen, muistutti lehti enemmän kirjaa 

kuin nykyistä sanomalehteä. Se oli kirjan kokoinen, siitä puuttui uutisotsikot ja jutut 

oli aseteltu kirjan tekstin tavoin toinen toisensa perään. Tidningar Utgifne Af et Säll-
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skap i Åbo lopetti noin sata vuotta myöhemmin vuonna 1861, kun se ei enää pärjännyt 

kilpailevalle sanomalehdelle Åbo Underrättelserille, joka ilmestyy edelleen ja on 

suomen vanhin yhä ilmestyvä sanomalehti. (Suomen ensimmäinen sanomalehti). 

Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbon julkaisemisen jälkeen vuonna 1776, Pöytyän 

ja Mynämäen kirkkoherra Antti Lizelius julkaisi ensimmäisen suomenkielisen sano-

malehden Suomenkieliset Tieto-Sanomat. Lehti oli ulkoasultaan samankaltainen ruot-

sinkielisen kilpailijansa kanssa, ja se sisälsi tavallisille kansalaisille tarkoitettuja kir-

joituksia. Aiheita oli muun muassa maanviljely, karjanhoito, tautien parantaminen, 

maantieteen alkeet ja ulkomaan tapahtumat. Lehti kerkesi olla toiminnassa vain vuo-

den, koska tilaajia oli liian vähän. Suomenkielisten Tieto-Sanomien jälkeen aikaa kului 

yli 40 vuotta, kunnes seuraava suomenkielinen sanomalehti, Reinhold von Beckerin 

Turun Wiikko-Sanomat aloitti toiminnan vuonna 1820.  Sen jälkeen suomalaisen  

sanoma- ja aikakausilehdistön määrä kasvoi vähitellen ja uusia lehtiä julkaistaan tänä-

kin päivänä. (Savolainen 1998.) 

3.2.2 Radio 

Radiossa uutisia alettiin kuulla 1920-luvulla, kun Suomen valtion omistuksessa oleva 

viestintäyhtiö Yleisradio Oy perustettiin. Sen tehtävänä oli tiedon välittäminen kansal-

le. Ensimmäisessä, vuodelta 1926 peräisin olevassa yhtiöjärjestyksessä tämä muotoil-

tiin juhlavasti "hyödyllisten tiedonantojen toimittamiseksi". Radiossa lähetetyt uutis-

lähetykset olivat Suomen Tietotoimiston kokoamia uutiskatsauksia, joita kuuluttajat 

lukivat kello 21.45 suomeksi ja ruotsiksi. (80 vuotta luotettavaa uutisvälitystä.) 

Talvisodan aikaan radiouutisilla oli merkittävä rooli, sillä se oli ensisijainen väline, 

jonka avulla suomalaiset pysyivät perillä sotatantereen tapahtumista ja sodan tilantees-

ta. Sota oli myös haaste uutistoiminnalle, koska lähetysmäärät kasvoivat merkittävästi. 

Vuonna 1939 suomenkielisiä uutisia ja tiedotuksia lähetettiin 363 tuntia ja seuraavana 

vuonna määrä oli kasvanut 661 tuntiin. Ruotsinkielisten lähetysten määrä lisääntyi 

278 tunnista 492 tuntiin. (80 vuotta luotettavaa uutisvälitystä.) 

1960-luvulla Yleisradio aloitti omien uutisten tuottamisen ja vähensi Suomen Tieto-

toimiston eli STT:n uutisten kuuluttamista. Tilanne kehittyi pian sellaiseksi, että enää 

vain joka neljäs uutinen oli STT:n. Tämä kasvatti jatkuvasti jännitettä Yleisradion ja 

STT:n välillä, koska Yleisradio vähensi jatkuvasti riippuvuuttaan STT:stä lähetysmää-
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rien kasvaessa. Viimeistä kertaa STT:n uutisia kuultiin Yleisradion kanavilta 

31.12.2003. (80 vuotta luotettavaa uutisvälitystä) 

Nykyään radiokanavia on monia ja useat niistä välittävät uutisia. Osa uutisia välittä-

vistä kanavista nojautuu STT:n tuottamiin uutisiin, koska kaikilla kanavilla ei ole 

omaa uutistoimitusta (STT uutiset). 

3.2.3 Televisiouutinen 

Tekniikan Edistämissäätiö aloitti ensimmäiset television testilähetykset keväällä 1956. 

Yleisradio ja sen apuyhtiö Mainostelevisio tulivat mukaan aloittamalla testilähetykset 

vuonna 1957. Säännölliset Yleisradion ja Mainostelevision lähetykset aloitettiin vuot-

ta myöhemmin. (Pernaa 2009, 16–17.) Yleisradion ensimmäinen virallinen televisio-

lähetys alkoi nimellä Suomen Televisio 1. tammikuuta vuonna 1958. Noin vuosi sen 

jälkeen alkoivat televisiouutislähetykset, jotka olivat nähtävissä ensimmäisen kerran 

syyskuun 1. päivänä vuonna 1959. Silloin lähetykset sisälsivät Suomen Tietototoimis-

ton eli STT:n uutissähkeitä ja olivat kolmen minuutin mittaisia. (80 vuotta luotettavaa 

uutisvälitystä.) 

Siihen aikaan televisioverkko ei kattanut koko maata, ja radion yleisömäärät olivat 

paljon televisiota suurempia, johtuen televisiotekniikan uutuudesta. 1960-luvun alussa 

radiolupia oli noin 1,2 miljoonaa, kun taas television katseluun tarvittavia oli myön-

netty vain 100 000. Television näkyvyysalueen laajenemisen seurauksena televisiolu-

pien määrä alkoi kasvaa nopeasti ja puhuttiin niin sanotusta televisiokuumeesta. 1960-

luvun lopussa televisioverkko kattoi koko maan. (Pernaa 2009, 20,43–44.) 

Vuonna 1960 Yleisradio perusti television uutistoimituksen, johon kuului perustus-

hetkellä kymmenen henkeä. Kotimaan uutistarjonta oli suurelta osin STT:n varassa ja 

ulkomaanasioissa tietoa saatiin United Press Internationalilta. Television uutislähetyk-

sien pituus kasvoi 15 minuuttiin ja niitä lähetettiin pari kertaa päivässä. Vuonna 1969 

aloitettiin puolen tunnin mittainen päälähetys, joka lähetettiin ensin ilta yhdeksältä, 

mutta aikaistettiin myöhemmin puoli yhdeksään. Lähetystä yritettiin aikaistaa edelleen 

puolella tunnilla, mutta vihaisen yleisöpalautteen takia oli lähetys pidettävä puoli yh-

deksässä, mihin se sitten vakiintuikin. Lähetysten muuttaminen värillisiksi  

alkoi toukokuussa 1977 vappuviikonlopun päälähetyksistä. Kehitys oli kuitenkin suh-
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teellisen ripeää, ja vajaata vuotta myöhemmin melkein kaikki lähetykset nähtiin  

väreissä. (80 vuotta luotettavaa uutisvälitystä). 

Mainostelevisio eli nykyinen MTV kiinnostui myös uutistoiminnasta 1970-luvun  

alkupuolella. Kaupallisen yhtiön haaveet aiheuttivat keskustelua niin Yleisradion kuin 

silloisen eduskunnan hallituksen piirissä. Pitkän taistelun jälkeen MTV aloitti omat 

uutisensa ensimmäinen päivä lokakuuta vuonna 1981. Yleisradion luomien pakottei-

den takia MTV:n uutisten ajankohdaksi asetettiin iltakymmenen ja uutisten kesto vain 

20 minuutin mittaiseksi halutun 30 minuutin lähetyksen sijaan. (Hanski 2001, 248–

253.) 

Televisiouutiset ovat vuosien varrella iskostaneet paikkansa tiedonvälittäjinä. Nyky-

ään televisiouutisia nähdään useilla kanavilla ja ne palvelevat jokaista katsojakuntaa. 

Tarjonta kattaa maakunnallisia uutisia, talousuutisia, urheilu-uutisia, säätiedotuksia ja 

Yleisradion tarjoamia alueellisia uutisia, jotka kattavat nykyään koko maan. Alueelli-

sia uutistoimituksia on jokaisessa maakunnassa, ja ne käsittelevät kunkin maakunnan 

paikallisia asioita.  

4 MIKÄ TEKEE HYVÄN UUTISEN 

4.1 Totuudenmukaisuus ja objektiivisuus 

Uutista tarkkailtaessa saatetaan pohtia, onko uutinen luotettava. Tämä kysymys osuu 

suoraan uutisen lajityypin perustaan, sillä on olemassa yhteinen sosiaalinen sopimus 

siitä, että uutiset ovat luotettavia ja niiden välittämään informaatioon voi nojautua. Jos 

uutisiin ei voida luottaa, uutisten tarjoamaa informaatiota ei uskota ja koko ajatus  

uuden informaation välittämisestä rikkoutuu. Hytösen mukaan (2010, 123) tätä luotet-

tavuuden problematiikkaa joudutaan tarkkailemaan yhä enemmän, kun kilpailu ylei-

sön huomiosta julkaisunopeuden ja klikkausmäärien puitteissa on kiihdyttänyt uutis-

tuotantoa. Se johtaa edelleen kysymyksiin tiedon riittävästä tarkastamisesta ja toimit-

tajien vastuusta. Hytösen mielestä monimediaisessa uutisten ympäristössä journalis-

tien vastuu ei vähene ja kertojina he ovat edelleen vastuussa tuottamastaan informaa-

tiosta. 

Tieto ei ole muuttumatonta ja viimekädessä totuus on vain uskomus, sillä esimerkiksi 

uusi tutkimustulos saattaa kumota sen, jota pidetään tällä hetkellä totena. Uutisten tar-
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koitus on välittää uutta tietoa, mutta uutinen on velvollinen olemaan myös totuuden-

mukainen. Yksi uutisen tärkeimmistä lähtökohdista on kuvata siinä käsitellyt asiat to-

denmukaisesti nojaten tietoon, jota pidetään totena uutisen luontihetkenä. Tästä syystä 

journalistien on oltava hyvin perillä juttuaiheistaan ja myös hankittava tietonsa luotet-

tavista lähteistä, jotta väärä tieto ei pääsisi liikkeelle uutisen muodossa. (Huovila 

2005, 163–165.) 

Väärien uutisten julistaminen saattaa pahimmassa tapauksessa aiheuttaa ihmishenkien 

menetystä. Esimerkiksi Amerikkalainen lehti Newsweek kirjoitti vuonna 2005 artikke-

lin, jossa kerrottiin Guantánamon vankileirin kuulustelijoiden heittäneen koraanin 

vessanpyttyyn nöyryyttääkseen islaminuskoisia vankeja. Muslimimaissa uutinen aihe-

utti mellakoita, joissa menehtyi 16 ihmistä ja sadat loukkaantuivat. Lehti joutui peru-

maan uutisen myöhemmin, koska sen todenperäisyyttä ei voitu todistaa. (Heikkinen 

2005.) 

Yleinen olettamus on, että uutiset ovat totta ja sellaisena uutisen vastaanottaja sen 

myös sisäistää. Tutkimusten mukaan uutisten kautta välittynyt väärä informaatio 

omaksutaan helposti todeksi, vaikka se oikaistaisiinkin myöhemmin. Virheellinen  

informaatio on helpompi korjata, jos se sotii omia näkemyksiämme vastaan, mutta jos 

se vastaa niitä, on se vaikeampi saada pois. Korjattu uutinen ei myöskään tavoita  

samaa tai yhtä laajaa yleisöä, ja osa väestöstä saattaa levittää aikaisemmin lukemaansa 

valheellista uutista totena eteenpäin. Väärän tiedon korjaamiseen tarvitaan vastaanot-

tajan tahtoa ja aikaa, eikä edes uutislähteillä ei ole aikaa korjata jokaista väärää uutis-

ta. Siksi onkin tärkeää, että toimittajat pyrkisivät mahdollisimman totuudenmukaisiin 

uutisiin ja nojautuisivat vankkoihin lähteisiin. (Heikkinen 2005.) 

Uutismaailmassa objektiivisuudella tarkoitetaan pyrkimystä sellaisen informaation 

julkaisemiseen, joka on puolueetonta, eli toisin sanoen riippumatonta henkilökohtai-

sesta näkemyksestä tai asenteesta. Objektiivisuus on välttämätöntä uutistuotannolle, 

koska se toimii samalla mittapuuna uutisten luotettavuudelle ja pitää huolta siitä, että 

informaatio ei vääristyisi uutisoitaessa. Uutista tehdessään toimittajan tehtävä on kerä-

tä tietoa aiheen ympäriltä mahdollisimman laajasti ja arvioida sitä todenmukaisuuden 

näkökulmasta: kuvastaako tieto todenmukaisuutta vai onko se puolueellista? Esimer-

kiksi kiista-asioissa on haastateltava kiistan kumpaakin osapuolta ja tutkittava asian 

taustoja, koska pelkkä näkemyksien toistaminen ei ole objektiivista. On myös tärkeää, 
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että toimittajan omat henkilökohtaiset näkemykset eivät vaikuta uutisen objektiivisuu-

teen. Toimittajan tehtävä ei ole tuoda omaa mielipidettään julki, siksi uutisissa pyri-

tään käyttämään mahdollisimman neutraaleita ilmaisuja, ilman vahvoja adjektiiveja ja 

välttäen ihmisten tai yritysten luonnehtimista hyvinä tai huonoina. (Haikarainen 2005, 

50–52; Huovila 2005, 163–165.) 

4.2 Uutisen näkökulma 

Uutistarinaa tehdessä toimittajan on valittava miltä kannalta käsiteltävää asiaa tarkas-

tellaan, toisin sanoen kenen tai keiden näkökulmasta asiaa lähestytään. Näkökulma voi 

olla kapea tai laaja riippuen siitä, kuinka monta eriävää näkökulmaa uutiseen sisällyte-

tään. Vain yhden asianomaisen näkökulman huomioiminen tekee uutisen näkökulmas-

ta kapean, esimerkiksi kyläkoulun tulipalosta kertovaa aihetta voidaan lähestyä kau-

pungin viranomaisten, opettajan tai oppilaan näkökulmasta. Viranomaisten näkökul-

masta asiaa pohditaan uuden koulun rakentamisen ja väliaikaisten tilojen etsimisen 

kautta. Lähestyttäessä opettajan näkökulmasta, uutisen voisi keskittää käsittelemään 

työolosuhteiden muuttumista. Oppilaiden näkökulma asiaan olisi, miltä tuntuu vanhan 

koulun menetys ja meno uuteen. (Huvila 2005, 73–74.) 

Avaralla näkökulmalla viitataan useiden eri osapuolten ja näkökulmien käsittelyyn. 

Tällaisen uutisjutun pohjana käytetään mahdollista ristiriitaa, joka on syntynyt osa-

puolten näkökulmien välille, ja selvitetään sen taustoja, jotta tilanne olisi ymmärrettä-

vissä kokonaisuudessaan. Esimerkkitapauksen puitteissa eripuraa voisi syntyä viran-

omaisten ajatuksesta siirtää oppilaat toiseen kouluun, kun vanhempien kanta olisi pa-

rakkikoulun pystyttäminen vanhan läheisyyteen, jotta oppilaiden koulumatkat eivät pi-

tenisi.  (Huovila 2005, 73–74.) 

4.3 Uutisen kiinnostavuus ja arvo 

Ihmiset katsovat televisiouutisia, kuuntelevat radiota, tilaavat sanomalehtiä ja selaavat 

uutisia Internetistä, koska haluavat tietää maailman ja lähiympäristönsä viimeaikaisis-

ta tapahtumista. Jotta uutinen olisi hyvä, täytyy sen myös herättää katsojan mielen-

kiinto. Hyvän, mielenkiintoisen uutisen tärkein lähtökohta on ajankohtaisuus, uutuus: 

mitkä asiat ovat juuri nyt vallalla yhteiskunnassa. Tästä syystä uutinen täytyy saada 

mahdollisimman nopeasti katsojien ja lukijoiden eteen, koska vanha asia ei enää ole 

uutinen. Ihmiset ovat tottuneet saamaan uusimpia uutisia, minkä takia vanhat uutiset 
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jätetään huomioimatta. Esimerkiksi tänään tapahtunut tehdasonnettomuus on vielä 

huomenna kiinnostava uutinen, mutta viikon päästä sillä ei enää ole uutisarvoa. (Huo-

vila 2005, 64–75.) 

Uutuuden lisäksi uutisen arvoa kasvattaa sen tapahtumapaikan maantieteellinen lähei-

syys suhteessa vastaanottajaan. Läheisyys vaikuttaa siihen, kuinka paljon uutinen saat-

taa vaikuttaa vastaanottajan elämään. Olemme kiinnostuneita omassa kylässä sattu-

neesta autokolarista, mutta emme vaivaudu lukemaan lehdestä samanlaisesta tapauk-

sesta, joka sattui Yhdysvalloissa. Toisaalta, ydinvoimalaonnettomuus Japanissa kiin-

nostaa koko maailmaa, mutta sen menekki on moninkertainen onnettomuuden lähialu-

een asukkaiden piirissä. Uutinen on tältä osin subjektiivinen, teho riippuu vastaanotta-

jasta. (Huovila 2005, 65–71.) 

Uutinen voi olla vastaanottajaa koskettava, vaikka se ei tapahtuisikaan lähellä. Huovi-

la kutsuu tätä kulttuuriseksi etäisyydeksi, jolla tarkoitetaan sitä missä määrin uutisen 

vastaanottaja on osallisena uutisessa kuvailtuun tapahtumaan. Osallisuus voi olla 

myös kiinnostuksen kohde tai entuudestaan tuttu tapahtuma. Autotehtaan työntekijä 

on kiinnostunut lomautusuutisista, mutta samassa kaupungissa asuvalle lihakauppiaal-

le uutinen ei ole niin merkittävä (Huovila 2005, 65–67.) 

Uutisen kiinnostavuuteen vaikuttaa lisäksi muita tekijöitä, jotka eivät yksistään riitä 

tekemään uutisesta kiinnostavaa, mutta tukevat jo valmiiksi kiinnostavaa juttua. Muun 

muassa julkisuuden henkilöistä ja tunnetuista yrityksistä kertova uutinen on myyvä. 

Esimerkiksi tunnetun formulakuskin loukkaantuminen laskettelurinteessä on uutisoi-

tava aihe, kun taas tavallisen kansalaisen tapaturma ei ylittäisi uutiskynnystä. Myös 

tunteisiin vetoava sisältö, kuten kuolemantapaukset, väkivalta, dramaattisuus, seksu-

aalisuus, kärjistys, negatiivinen kanta, eriskummallisuus ja yllätyksellisyys, nostatta-

vat jutun kiinnostavuutta. (Huovila 2005, 66–67; Rogers.) 

Saman asian, esimerkiksi ystävänpäivän, uutisoiminen vuosi toisensa perään heikentää 

sen uutisellista arvoa, koska juttu toistaa itseään; siinä ei ole enää mitään uutta ja kiin-

nostavaa. Otsikko ”Koira puri miestä” ei ylitä uutiskynnystä, koska sitä sattuu usein ja 

se on tavallista, mutta jos mies puree koiraa, se on uutinen aivan uudesta näkökulmas-

ta. Samalla tavalla, jotta vanha uutinen saataisiin kiinnostavaksi, täytyy sen tekemises-

sä käyttää toisenlaisia käsittelytapoja. Esimerkiksi uimakauden alkamisen aikoihin 
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voitaisiin uimakoulun opettajan ja oppilaan sijasta haastatella uimataidotonta aikuista. 

(Huovila 2005, 73.) 

Internetin ja sosiaalisten verkostojen kehittymisen takia uutisten arvo ei ole enää suo-

raan mitattavissa niiden sisällön perusteella, vaan täytyy ottaa huomioon kuinka pal-

jon uutista voi jalostaa, kierrättää ja prosessoida edelleen. Uutiset ovat kehittymässä 

vuorovaikutteisemmiksi ja uutistarinoiden lisäksi esimerkiksi Internetissä julkaistujen 

uutisten jälkikeskusteluista tulee osa uutista, ja ne osaltaan synnyttävät lisää uutistari-

noita. Uuden uutisen odotetaan synnyttävän keskustelua myös sosiaalisessa mediassa. 

Käyttäjät jakavat juttua eteenpäin muun muassa Facebookin ja Twitterin välityksellä, 

ja tekevät uutisesta merkittävän omilla kommenteillaan ja mielipiteillään. Tällainen 

uutisten ja informaation leviäminen korostaa sosiaalisten verkostojen merkitystä uutis-

tuotannolle ja tiedon välittymiselle. (Keskinarkaus 2013, 29–30;) 

4.4 Kovat ja pehmeät uutiset 

Uutiset jaetaan koviin ja pehmeisiin uutisiin niiden sisällön tärkeyden perusteella.  

Kovat uutiset luonnehditaan tärkeiksi, pehmeät mielenkiintoisiksi ja viihdyttäviksi. 

Pehmeiden uutisten synonyyminä käytetään toisinaan englanninkielisiä termejä  

human interest ja feature. Näillä termeillä viitataan uutisiin, jotka käsittelevät mielen-

kiintoisia ja tunteisiin vetoavia, sisällöltään ajattomampia ja yleisempiä aiheita. Esi-

merkiksi kova uutinen voisi käsitellä uusia poliittisia leikkauspäätöksiä ja pehmeä 

Keskiaikamarkkinoille ilmoittautunutta miekantakojaa. (Tiitto 2001, 12-17.)  

Tärkeä/mielenkiintoinen-erottelun lisäksi jako pehmeisiin ja koviin uutisiin onnistuu 

uutisen tyylin ja esitystavan kautta. Tiiton mukaan suora erottelu tärkeyden perusteella 

luo vaikutelmaa, että aina tietynlaiset uutiset ovat kovia ja toisenlaiset pehmeitä. Näin 

orjallinen ajattelutapa jättää huomioimatta sen, että kovuutta ja pehmeyttä pystyy hal-

litsemaan kerronnan avulla. (Tiitto 2001, 13.) 

5 TELEVISIOUUTINEN 

5.1 Ääni, kuva ja rakenne 

Uutisten välittäminen tapahtuu tekstin, äänen ja visuaalisten viestien, kuten kuvan ja 

videon, välityksellä. Äänellä tarkoitetaan yleensä puhetta, mutta se voi käsittää myös 
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informatiivisia tausta- ja tehosteääniä, jotka viestivät vastaanottajalle. Televisiouutis-

ten erityisominaisuus on, että ne sisältävät paljon visuaalista informaatiota, kuten liik-

kuvaa kuvaa, valokuvia ja grafiikkaa. Visuaalinen informaatio lisää luotettavuuden 

vaikutelmaa, koska katsojat voivat itse nähdä tapahtuman. Videokuvan ja valokuvien 

on tarkoitus tukea ja syventää äänen sanomaa, sekä välittää olennaista tietoa käsiteltä-

västä asiasta. Grafiikalla tarkoitetaan havainnollistavia piirroksia, esimerkiksi pylväs-

diagrammeja ja mahdollisia viitteitä, kuten nimiplansseja, tapahtumapaikkoja ja päi-

vämääriä. (Huovila 1995, 3, 97–98.) 

Televisiouutisten ylivertaisuus suuren informaatiomäärän välittäjänä johtuu juuri  

kuvan ja äänen yhdistämisestä: ensisijaisesti televisio lähettää informaatiota kerronnan 

kautta, mutta sitä tukee aiheeseen liittyvä videokuva. Tästä johtuen informaation mää-

rä uutislähetyksessä on sen pituutta suurempi, koska kuva on näkyvissä koko uutisen 

ajan ja sitä säestävä ääni vain muutamia sekunteja vähemmän. (Huovila 1995, 97–98.) 

Televisiouutisen pitää olla rakenteeltaan selkeä ja helposti ymmärrettävä, jotta sen  

sisäistämiseen riittää yksi katselukerta (Thurén 2014). Tämä ero on merkittävä verrat-

tuna kirjallisessa muodossa välittyviin uutisiin, koska lukija voi palata taaksepäin, jos 

jokin asia jää epäselväksi. Asian sisäistämistä helpottaa uutisen kiinnostavuus: tarkoi-

tuksena on katsojan mielenkiinnon vangitseminen tarpeeksi pitkäksi aikaa dramaturgi-

an ja rakennettujen kliimaksien avulla. (Huovila 1995, 26–27.) 

5.2 Televisiouutisen lajityyppi 

Televisiouutiset noudattelevat tietynlaista kaavaa, joka tekee niistä helposti tunnistet-

tavat. Keskeisintä on ajankohtaisen ja totuudenmukaisen informaation välitys yhdistä-

en kuvaa ja ääntä. Televisiolähetys on rakenteeltaan makasiiniohjelma, eli ohjelmako-

konaisuus, jossa juontaja (uutisankkuri) esittelee ja sitoo yhteen inserttejä ja mahdolli-

sia haastatteluja. Insertillä tarkoitetaan etukäteen tehtyä ohjelmaosuutta (uutisjuttua tai 

sähkettä), joka näytetään katsojalle ohjelman välissä (Kuutti 2006, 62). Tavalliseen 

makasiiniohjelmaan verraten puolen tunnin lähetykseen mahdutetaan muutaman inser-

tin sijaan noin parikymmentä lyhyempää inserttiä (Jansson 2013, 8). 

Televisiouutisten muoto on yleismaailmallinen: eri kulttuureissa varttuneet ihmiset 

tunnistavat muiden kulttuurien uutiset uutisiksi, koska lähetyksissä käytetään uutisille 

tyypillistä rakennetta ja uutisille ominaista kieltä. Yleisesti uutisten tiedetään liittyvän 
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faktapohjaisen informaation välittämiseen. Tyylillisiä eroja eri maiden välillä näkyy 

muun muassa toimittajien toimintatavoissa. Esimerkiksi Suomessa toimittajat ovat 

luontevampia kameran takana kuin sen edessä. Esimerkiksi amerikkalaisissa uutisissa 

toimittajan rooli uutisen juontamisessa on suurempi ja he viihtyvätkin paremmin ku-

vissa. (Jansson 2013, 8–9.) 

5.3 Uutislähetyksen rakenne 

Uutislähetys alkaa alkutunnuksella ja päättyy lopputunnukseen, mikä rajaa ohjelman 

erottuvaksi muista televisio-ohjelmista (Jansson 2013, 11). Lähetyksen vetäjänä toimii 

uutistenlukija (uutisankkuri), jonka tehtävänä on otsikoiden, sähkeiden ja uutisjuttujen 

esittely katsojille. Uutistenlukija sitoo aiheet yhtenäiseksi narratiiviseksi kokonaisuu-

deksi ja johdattaa katsojan lähetyksen alun tervehdyksestä lähetyksen lopetukseen. 

(Kuutti 2006, 11.) Janssonin (2013, 8) mukaan ”uutislähetys rakentuu aihealueiden 

muodostamista näytöksistä (kotimaa, ulkomaa, kulttuuri, urheilu jne.), juttutyyppien 

vaihtelusta (naamasähke, kuvasähke, yhdistelmä, uutisjuttu), otsikoista (juonnoista  

pidempään uutisjuttuun), puffeista (”aiheitamme tässä lähetyksessä”) sekä studio-

osuuksien ja uutisjuttujen vuorottelusta”. 

Uutisia seuratessaan ihmiset keskittävät huomionsa lähetyksen alkuun ja loppuun,  

mikä osaltaan vaikuttaa lähetyksen dramaturgiaan. (Nikkinen & Vacklin 2012, 165.) 

Myllerin (2014) mukaan lähetyksen alkuun ladataan merkittävimmät ja yllättävimmät 

uutiset ja lähetyksen loppuun jätetään sellaiset uutiset, jotka jättävät katsojille hyvän 

mielen. Nikkinen & Vacklin (2012, 165) esittelevät tälläistä sisällöllistä rakennetta 

kuvaavan ”kärkikolmiomallin”, jossa asiat on laitettu tärkeysjärjestykseen. 

 

Kuva 1. Uutislähetyksen dramaturgian malli eli ”kärkikolmiomalli”. 
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Kärkikolmiomallin periaatteella kasataan myös uutislähetyksen kokonaisrakenne.  

Uutiset asetellaan niin, että merkittävin uutinen (pääuutinen) näytetään ensin. Sen jäl-

keen uutisia (kotimaa, ulkomaa) edetään tärkeysjärjestyksessä kohti lähetyksen vii-

meisiä eli vähiten merkittäviä uutisia (kulttuuri ja urheilu). Nikkinen & Vacklin (2012, 

165.) 

Uutislähetyksen rakenne lähentelee juuri klassista draaman rakennetta, se alkaa  

alkusysäyksellä, joka vangitsee katsojan mielenkiinnon lopulta kohti tunteikasta lop-

puratkaisua ja häivytystä. Uutisrakenteen ja draamallisen rakenteen ero on kuitenkin 

se, että draamassa jännite rakennettaan koskemaan kokonaisuutta: uutisissa jännite  

karisee loppua kohti, eli päinvastoin kuin draamassa. Uutislähetyksessä jännitettä voi-

daan rakentaa luomalla odotusarvoa suuremmille uutisille jättämällä ne vähän myö-

hemmäksi. Näin pyritään herättämään katsojan mielenkiintoa loppupäässä käsiteltä-

viin aiheisiin. (Nikkinen & Vacklin 2012, 165.)  

Kärkikolmiomallin mukaan jännite vähenee kohti loppua, koska loppupään jutut ovat 

sisällöltään vähemmän merkittäviä. Jännitettä pyritään pitämään yllä koko uutislähe-

tyksen ajan esittelemällä loppupään juttuja lyhyesti ja kiinnostusta herättävästi lähe-

tyksen alun puffeissa. Draamaa rakennetaan samalla tavalla myös elokuvissa, alussa 

annetaan usein vihjeitä tulevista tapahtumista. Koska uutislähetyksessä voi olla jopa 

parikymmentä eri juttua, puffaaminen on tärkeää, jotta katsojien mielenkiinto säilyisi 

koko lähetyksen. Puffaaminen auttaa katsojaa ymmärtämään lähetyksen rakennetta 

tehden siitä helposti seurattavan. (Nikkinen & Vacklin 2012, 169–170.) 

Puffien tärkeys korostuu etenkin pitkissä moneen näytökseen jaetuissa uutislähetyk-

sissä, jotka sisältävät kerrallaan monia aihealueita. Puffirakenne on nähtävissä selvästi 

muun muassa MTV:n Seitsemän uutisissa. Uutislähetys alkaa puffilla ja päättyy urhei-

lu-uutisten puffiin, joka taas loppuu puffiin tulevasta säästä. (Nikkinen & Vacklin 

2012, 170.) 

5.4 Juttutyypit 

Tyypillinen suomalainen uutislähetys sisältää neljä erilaista inserttiä eli juttutyyppiä, 

joiden varaan koko uutislähetys rakentuu. Juttutyyppien nimitykset saattavat olla eri-

laiset riippuen toimituksesta, mutta käytän opinnäytetyössäni Yleisradion termistöä: 

sähke, kuvasähke, sähkeen ja haastattelun yhdistelmä eli ”sähkesatanen” sekä uutisjut-
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tu. Näiden neljän lisäksi uutisissa käytetään myös studiohaastattelua, jonka aikana 

studioon kutsuttua asiantuntijaa haastatellaan jonkin tapahtuman taustojen selvittämi-

seksi. (Nikkanen & Vacklin 2012, 167–188.) 

Sähkeet ovat lyhyitä ja tiiviitä tietopaketteja, jotka kertovat tietyn aiheen oleellisim-

mat asiat tarkemmin syventymättä. Ne kirjoitetaan etukäteen ja uutistenlukija lukee ne 

prompterin, eli lukulaitteen kautta katsojille suoran lähetyksen aikana. Myös livenä 

tapahtuvat raportoinnit ja puhelinsoitot luokitellaan sähkeiksi. Sähkeen sisällön pitää 

olla kielellisesti helppoa ja yksiselitteistä, jotta sitä ei voida ymmärtää väärin ja kuuli-

ja ymmärtää sen heti ensimmäisellä kuulemalla. Yleensä sähke on pituudeltaan noin 

25 sekuntia, alle 15 sekunnin mittaista sähkettä nimitetään tikkerisähkeeksi. Lyhyen 

kestonsa takia tikkerisähkeet soveltuvat erityisesti pienten mainitsemisen arvoisten 

asioiden kertomiseen. Sähke ilman kuvituskuvaa tai haastattelua toimii hyvin sellaisis-

sa aiheissa, joiden kuvitus on hankalaa tai jos kuvitukseen ei ole saatu materiaalia. 

(Jansson 2013, 20–21.) 

Kuvasähke on sisällöltään samanlainen kuin tavallinen sähke, mutta uutistenlukijan 

lukiessa äänen päällä näytetään samaan aikaan aiheeseen liittyvää ja ääntä tukevaa 

kuvamateriaalia. Uutistenlukija aloittaa sähkeen lukemisen ja kuvituskuva alkaa toi-

mittajan valitsemassa paikassa. Kuvituskuva näkyy yhtä kauan kuin taustalla kuultava 

sähketeksti. Kuva ei saa olla ristiriidassa tekstin kanssa ja se ei saa herättää kysymyk-

siä joihin ei sähkeen aikana vastata. Hyvä sähkeen kuvituskuva on informatiivista ja 

tekstiä tukevaa. Jos esimerkiksi sähkeessä kerrotaan marjastamisesta, pitäisi kuvassa 

näkyä marjastamiseen liittyviä asioita, eikä esimerkiksi kerrostaloja. Sähkeen pisin 

versio on ”sähkesatanen”, jossa sähkeosuutta kuvituskuvineen seuraa etukäteen kuvat-

tu haastatteluosuus, josta on poimittu aiheeseen sopiva haastattelijan kommentti. 

(Jansson 2013, 21–22.) 

Pisin ja laajin esitellyistä juttutyypeistä on niin sanottu uutisjuttu, jonka kesto vaihte-

lee puolesta minuutista muutamaa minuuttiin. Uutisjuttu kertoo mitä on tapahtunut ja 

missä, ja esittää tämän kaiken kokonaisessa kerronnallisessa paketissa. Juttu koostuu 

toimittajan puheesta, haastatteluista, kuvituskuvasta ja uutisgrafiikasta.  Tyypillinen 

uutisjuttu alkaa toimittajan johdannolla, josta edetään haastatteluun. Sen jälkeen tulee 

toimittajan välipuhe, haastateltavan toinen kommentti tai toisen haastateltavan kom-
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mentti ja loppupuhe. Loppuun lisätään mahdollisesti myös haastateltavan kommentti. 

(Nikkinen & Vacklin 2012, 188.) 

5.5 Tavoitteena tarinallisuus 

Tarinallisuus ja tarinankerronta on sisäänrakentunut kulttuuriimme tuhansien vuosien 

saatossa ja siihen on aina liittynyt pyrkimys lumota kuulijat. Hyvä tarina vangitsee 

alusta asti, ja se koostuu tapahtumista ja käänteistä, ei niinkään kootuista selityksistä. 

Uutismaailman uusin suuntaus on rakentaa tv-uutisjuttuja tarinan muotoon, eli kertoa 

uutinen käyttäen hyväksi klassisen kerronnan työkaluja. Kun uutisen kerronta asetel-

laan tarinan muotoon, se auttaa katsojaa ymmärtämään ja omaksumaan aiheen hel-

pommin. Hyvä tarina herättää kiinnostuksen, mutta jokaisen aiheen kohdalla tarinalli-

nen lähestymistapa ei ole mahdollinen. (Porrassalmi ym. 2011.) 

Kerronnallisen jutun tavoittelu lähtee päähenkilön etsinnällä (henkilö, esine tai paik-

ka), johon on sidottava jokin ristiriita, ongelma, haaste tai mahdollisuus. Tarinan alus-

sa esitellään tarinalle keskeiset henkilöt ja selvitetään heidän olosuhteensa. Kuvalli-

suuden merkitys hyvän aloituskuvan valinnassa on tärkeä, koska se toimii katsojan 

mielenkiinnon herättäjänä. Tarinan edetessä katsojalle esitetään päähenkilöön vaikut-

tava käänne tai ristiriita ja sen vaikutuksia olosuhteisiin. Hyvää televisiokerrontaa on 

tapahtumien ja tunteiden näyttäminen. (Porrassalmi ym. 2011.) Thurénin mukaan  

uutisjutussa vuorotellaan tunteisiin vetoavien ja asiapainotteisten kohtien välillä. 

Muun muassa byrokraattisia aiheita sisältävissä uutisjutuissa asiaa lähestytään siltä 

kannalta, miten aihe vaikuttaa tavalliseen ihmiseen. ”Matti Meikäläisen” lisäksi  

äänessä ovat asiantuntijat ja päättäjät. (Thurén 2014.) Tarina loppuu tapahtumien joh-

donmukaiseen seuraukseen, joka ei ole välttämättä niiden päätös; elokuvankin loppu 

voi olla avoin. (Porrassalmi ym. 2011.) 

6 ROOLIT TELEVISIOUUTISTOIMITUKSESSA 

6.1 Uutispäällikkö 

Uutistoimituksen koordinoinnista vastaa uutispäällikkö, jonka rooli on muun muassa 

toimituksen uutissisällön hallinnointi ja valvonta. Uutispäällikkö päättää toimituksessa 

tuotettavat ja julkaistavat Internet-, radio- ja televisiouutiset, etsii uusia uutisaiheita ja 

sopii haastatteluita. Iso osa uutispäällikön työajasta on suunnittelutyötä, johon kuuluu 
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työnjohtoa, organisointia ja yhteisten ideointi- ja suunnittelupalaverien vetämistä.  

Uutispäällikkö päättää, minkä jutun kukin toimittaja ottaa hoitaakseen ja kenet toimit-

taja saa työparikseen. Päällikön on oltava hyvä ihmistuntija, tietäen toimituksen työn-

tekijöiden vahvuudet, jotta hän osaa määrätä juuri oikeat tekijät oikeisiin juttuihin. 

Vaikka uutispäällikkö määrää uutisjutut toimittajien tehtäviksi, hän osallistuu juttujen 

tekoon auttamalla niiden hiomisessa. Hänen vastuullaan on valmiiden juttujen tarkas-

taminen ja niiden hyväksyminen. (Kontio 2010, 11–12.) 

Isommissa toimituksissa uutispäälliköitä voi olla useita, kuten Yle Keski-Suomen  

tapauksessa kolme. Tämä selittyy toimituksien vastuualueiden laajuuden ja uutistuo-

tannon suuresta määrästä. Suuri työmäärä saadaan jaettua tasaisesti työvuorojen vaih-

teluilla. Työvuorot ja vastuualueet vaihtuvat viikoittain, suuremmissa toimituksissa 

jopa päivittäin. Päällikköjen vaihtelut saattavat näkyä painotuseroina uutisoitavissa  

aiheissa, vaikka peruskäsitys uutisista pysyy samana. Eri uutispäällikköjen toimintata-

vat eivät ole suoraan yleisön havaittavissa, mutta aiheiden käsittelyssä saattaa olla 

pieniä eroja, jos päällikköjen näkemykset uutisten tärkeydestä eroavat. Esimerkiksi 

toinen uutispäällikkö ohjeistaa toimittajaa tekemään tietystä uutisesta jutun, kun toi-

nen saattaisi tyytyä vain sähkesataseen. (Kontio 2010, 12–13.) 

6.2 Toimittaja 

Sana toimittaja on peräisin 1500-luvulta, mutta ensimmäisen kerran sillä viitattiin leh-

den toimittajaan 1830-luvun loppupuolella. Vierasperäisiä toimittaja-sanan vastineita 

ovat journalisti ja editori. Toimittajan tehtävään kuuluu uutisjuttujen ideointi, infor-

maation kerääminen, juttujen kokoaminen ja tiedon levittäminen. Toimittajan tekemä 

valmis juttu on vain jäävuoren huippu, koska suurin osa toimittajan työstä on ideointia 

ja tiedonhankintaa, joka ei näy julkisuudessa. (Huovila 2005, 41–42.) 

Televisiouutistoimituksessa toimittajan tehtävä on etsiä haastateltavat yhdessä uutis-

päällikön kanssa ja suunnitella kysymyksiä haastatteluita varten. Toimittaja lähtee jut-

tukeikalle yhdessä mediatoimittajan kanssa esittämään valmiiksi pohditut kysymykset 

haastateltaville ja keräämään lisätietoa aiheen ympäriltä. Haastattelujen ja tiedonke-

ruun pohjalta toimittaja kokoaa jutulle käsikirjoituksen ja suunnittelee juonnot. Toi-

mittaja kasaa käsikirjoituksen perusteella kuvatuista haastatteluista uutisjutun rungon, 

jonne väliin hän lisäilee omia puheosuuksiaan. Jutun rungon kuvittaa mediatoimittaja, 

sen jälkeen kun uutispäällikkö on sen hyväksynyt. (Jansson 2013, 16.) 
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6.3 Mediatoimittaja kuvaa ja leikkaa 

Myllerin mukaan Ylen toimituksissa käytetään termiä mediatoimittaja, jolla tarkoite-

taan uutisten audiovisuaalisen sisällön tuottajaa. Mediatoimittaja kuvaa ja leikkaa  

materiaalit sekä kasaa lopullisen jutun toimittajan kanssa. Mediatoimittajien toimen-

kuvaan kuuluu myös uutislähetysten ulosajoon liittyvät tehtävät (Myller 2014.) Me-

diatoimittajien etu pelkkiin leikkaajiin nähden on se, että mediatoimittaja tuntee itse  

kuvaamansa materiaalin, jolloin leikkausvaihe sujuu nopeammin. Mediatoimittaja 

osaa myös kuvata käyttökelpoista materiaalia, joka sopii hyvin yhteen myös leikkaus-

pöydällä, koska oman materiaalin leikkaaminen kehittää kuvaustaitoja. 

Mediatoimittajan vastuualue on haastattelujen taltiointi niin äänen kuin kuvankin kan-

nalta, ja juttuun liittyvän kuvituskuvan kuvaaminen haastattelujen ja toimittajan ideoi-

den pohjalta. Mediatoimittajan täytyy olla perillä aiheesta ja siinä käsiteltävistä asiois-

ta, jotta jutun leikkausvaiheessa olisi mahdollisimman paljon haastattelujen ja toimit-

tajan puheen kanssa yhtenevää materiaalia. (Jansson 2013, 17.)  

Mediatoimittaja viestii kuvin ja äänin, kun toimittaja tekee saman puhutun tai kirjoite-

tun tekstin kautta. Mediatoimittajan ymmärrys uutisten teosta ei kata ainoastaan  

kuvaamista ja leikkaamista, vaan hän tuntee myös toimittajan työnkuvaa. Tietämys 

toimittamisesta ja journalismista auttaa mediatoimittajaa viestimään merkittävistä asi-

oista ymmärrettävästi ja laaja-alaisesti audiovisuaalisen sisällön avulla. (Myller 2014.) 

7 UUTISKUVA 

7.1 Kuvituskuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa 

Toisin kuin elokuvakuvalla, uutiskuvalla koetaan olevan suora kytkös todellisiin  

tapahtumiin. Kyse on todellisuuden tallentamisesta ja sen välittämisestä eteenpäin kat-

sojille. Sanonnan mukaan kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, minkä takia se toi-

mii erityisen hyvin informaation välittämisessä. Se kertoo katsojalle vastaukset kysy-

myksiin: mitä, missä, milloin ja kuka. Kuvituksen on tuettava tarinaa, mutta liika  

sanojen myötäileminen ei ole hyvästä, sillä silloin ne taistelevat keskenään. Kysymys 

onkin sisällön kontekstin kuvittamisesta, ja parhaassa tapauksessa kuva välittää sel-

laista tietoa, mitä tekstissä ei kerrota. Kuva ei ole kuitenkaan yksiselitteistä, sillä  

jokainen katsoja tulkitsee kuvaa kulttuurin ja elämänkokemuksensa kautta; Suomessa 
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kuvatun uutisjutun kuva ei välttämättä avaudu niin hyvin Afrikkalaiselle kuin Euroop-

palaiselle katsojalle. (Saarinen 2008, 3; Huovila 1995, 27.) 

Kuvan käyttö vaihtelee avoimen, epäsuoran ja symbolisen välillä. Avoin kuva tulki-

taan sellaisenaan, ja se keskittyy siihen mistä uutisessa on kyse: ihmisiin, toimintaan 

ja esineisiin. Esimerkiksi kuva kesäfestivaalien suuresta väenpaljoudesta kertoo, että 

festivaaleilla on paljon kävijöitä. Epäsuoralla kuvalla asiaa tulkitaan ja selitetään kier-

toilmaisujen kautta. Esimerkiksi, jos kuvassa on savua, se kertoo jossakin olevan 

myös tulta; tai toisinpäin se voi näyttää myös syyn ja ennustaa tulevaa. Symboliikka 

perustuu siihen, että on olemassa sanattomia sopimuksia siitä, että jokin tietty asia 

symboloi jotain, eli toisin sanoen edustaa jotain asiaa niin, että niiden välillä on jokin 

yhteys. Esimerkiksi ristin merkki symboloi kristinuskoa ja sydän rakkautta. Symbolit 

ovat usein hankalia ja vaikeaselitteisiä, koska tiedon välittäminen symbolien kautta 

edellyttää vastaanottajalta tietyn symbolin merkityksen tietämistä. (Huovila 1995, 27.) 

Hyvän uutiskuvan pitää olla asiaan liittyvää, tarkkaan harkittua ja olla näkyvissä oike-

aan aikaan. Se viestii aiheen sisällöstä ymmärrettävästi ja kertoo tarinan pääpiirteit-

täin, vaikka ääniraita jätettäisiin pois. Tekstin roolia kuvan valintaprosessissa ei voi 

sulkea pois, koska katsoja etsii kuvaan liitetystä tekstistä niitä attribuutteja, jotka teke-

vät kuvalle merkityksen selittämällä kokonaisuutta. Kuva ja teksti ovat välittömässä 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja kumpikin vaikuttaa siihen miten toinen koe-

taan. Kokonaisuudessaan hyvä uutiskuva muodostuu asiayhteydestä ja kuvan visuaali-

sesta esteettisyydestä. (Huovila 1995, 27.) 

Usein esille nouseva uutiskuvaajan ongelma on käsiteltävän aiheen abstraktius, joka 

tekee jutusta hankalan kuvitettavan (Saarinen 2008, 4). Airaksisen (2014) mukaan 

hankalia kuvitettavia ovat muun muassa politiikkaan, perheväkivaltaan ja masennuk-

seen liittyvät aiheet. Tällöin on tyydyttävä kuvaamaan asiaa symboloivia tai lavastet-

tuja kuvauskohteita. 

7.2 Hyvää kuvaa hakemassa 

Ajallisten rajoituksien ja suunnittelemattomuuden takia uutiskuvissa on vaikea pyrkiä 

elokuvallisten kuvien tavoin esteettisesti pohdittuihin otoksiin. Se ei olekaan televi-

siouutisten kannalta ensisijaista, koska televisiokuvan päämäärä on asian selkeä esille-

tuonti. Kuvaajan kamerankäytön tärkeimmäksi motiiviksi nousee informaatiota välit-
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tävien kuvien saaminen. Jokainen kuva tulee punnita sisällöllisen merkityksensä kan-

nalta, mutta ilman elokuvakuvakerronnan sääntöjen mukailua kuvista ei synny niin 

kiinnostavia ja silmää miellyttäviä. Uutiskuvaaminen kysyykin taitoa tehdä nopeita 

luovia ja intuitiivisia päätöksiä toiminnan, parhaiden kuvakulmien, sommitelmien, 

kameran liikkeiden ja asetusten yhdistelmillä unohtamatta kuvan välittämää viestiä. 

(Jansson 2013, 28–29.) 

Televisiokameralla voi kuvata valokuvakameran tapaan liikkumattomia kuvia, mutta 

kuvaajan pyrkimys on kuvata liikettä. Liikkuva kuva on kiinnostavampaa ja mielen-

kiintoa pidempään vangitsevaa, joten käsivaralta kuvaaminen ja kohteen seuraaminen 

lähietäisyydeltä on suositeltavaa. Kohdetta kannattaa pyytää tekemään aiheeseen liit-

tyviä toimintoja, kuten ajamaan polkupyörällä rataa ympäri, mutta suoria käskyjä kan-

nattaa välttää. Suoran käskyn, kuten ”puristele renkaita”, sijaan kohdetta voi ohjailla 

pyytämällä kokeilemaan onko pyörän renkaissa ilmaa. (Porrassalmi ym. 2011.) 

Mikä tahansa liike tai kameran heilutus ei anna kuvalle lisämerkitystä, vaan kameran 

operoinnilla täytyy olla myös motiivi, kuten vainun saaneen hirvikoiran liikkeiden 

seuraaminen hirviä käsittelevässä uutisessa. Sama pätee myös ihmisten kuvaamisessa: 

kohteen seuraaminen ja lähikuvat ovat mielenkiintoisia. Kuvat kasvoista ja eleistä  

välittävät tunteita tekstiä paremmin ja niiden näyttäminen on yksi television vahvuuk-

sista. Hyvä kuvaaja pyrkii näyttämään henkilöiden kasvot ja kuvaamaan iloa, pelkoa, 

riemua ja ahdistusta unohtamatta hienotunteisuutta. (Porrassalmi ym. 2011.) 

Televisiouutiskuvaaja voi ottaa monia yksistään hienoja kuvia, mutta lehtikuvaamises-

ta eroten kuvaajan tehtävä on toisiinsa sopivien kuvien etsiminen, koska kuvat on lei-

kattava myöhemmin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi elokuvan tavoin. Tämän takia uu-

tiskuvaaminen muistuttaa paljon elokuvaamista. Yksittäisten otosten kuvaamiseen 

vaikuttaa aikaisemmin kuvattu tai suunniteltu materiaali. Sulava videokuvan yhteen-

sopivuus eli leikkaantuvuus saavutetaan noudattamalla elokuvallisen kuvakerronnan 

leikkaussääntöjä, kuten huomiopisteiden jatkuvuutta ja erilaisten kuvakokojen vaihte-

lua. Iso osa kuvallisista valinnoista syntyy leikkauspöydällä, kun materiaalista valitaan 

sopivat otokset, mutta on tärkeää suunnitella leikkaantuvuutta jo kuvausvaiheessa. 

(Jansson 2013, 13–14.)  Samalla tavalla kuin elokuvan, uutisjutun kerronta rakentuu 

kolmesta kohtauksesta: alusta, keskikohdasta ja lopusta. Jokaista kohtausta varten olisi 

hyvä varata kolmesta viiteen toimivaa kuvaa, jotta materiaalia olisi tarpeeksi. Valmis 
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uutisjuttu tarvitsee materiaalia kahdeksasta viiteentoista kuvaa riippuen kestosta ja 

rytmityksestä. (Porrassalmi ym. 2011.) 

7.3 Haastattelut 

Nikkisen & Vacklinin mukaan haastattelujen merkitys uutisjuttujen teossa on merkit-

tävä, sillä melkein kaikki uutiset sisältävät haastatteluja, ja niiden kautta välitetään 

suurin osa informaatiosta. Haastattelujen tarkoituksena on tutkiskella aihetta, selvittää 

asiayhteyksiä ja suurempaa kokonaisuutta, sekä tuoda esiin haastateltavan mielentilaa 

ja ajatuksia, välittää tunteita. (Nikkinen & Vacklin 2012, 182). Haastattelu toimii tun-

teiden välittäjänä, eikä palvele vain informaation välittämistä (Halonen 1999, 80). 

Televisiohaastattelujen tyyliksi on kehittynyt niin sanottu ”puhuva pää”, jota käyte-

tään melkein jokaisessa televisio- ja uutishaastattelussa. Teknisesti puhuvalla päällä 

tarkoitetaan puolilähikuvan kokoista, oikeaan tai vasempaan reunaan ja kultaiseen 

leikkaukseen sommiteltua haastateltavaa. (Underwood 2007, 121.) Puhuva pää ei ole 

ainoa vaihtoehto haastattelukuvan luomiseen, vaan joskus on hyvä rikkoa totuttua 

kaavaa asettamalla haastateltava hänelle tuttuun ympäristöön toimittajan kanssa. Esi-

merkiksi kalastajaa voi pyytää jatkamaan kalastusta, ja toimittaja esittää kysymyksiä 

siinä sivussa. Näin haastateltava tuntee olonsa itsevarmaksi ja haastattelu sujuu luon-

tevammin, kun kameran välitön läheisyys ei vie kaikkea huomiota. (Porrassalmi ym. 

2011.) 

Kuva 2. Esimerkki haastattelukuvasta eli ”puhuvasta päästä”. Kuvaaja: Anssi Lepikko 
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Vaikkakin haastattelukuvan ideana on kuvata haastateltavaa, on tärkeää ottaa huomi-

oon koko kuvan sommitelma. Neutraali haastattelukuva saadaan aikaan asettamalla 

kamera samalle tasolle haastateltavan silmien kanssa ja pyytämällä haastateltavaa 

asettumaan niin, että kummatkin silmät näkyvät. Kameran paikalla on suuri merkitys, 

sillä ylä- tai alaperspektiivi luo kuvalle sisällöllistä lisämerkitystä. Reilusti silmien  

tason alapuolelta kuvattu haastattelu saa haastateltavan vaikuttamaan suurelta ja rei-

lusti silmien yläpuolelta taas pieneltä. (Jansson 2013, 31.) Haastattelukuvan taustalla 

olisi hyvä olla jotain, joka liittyy jollain tavalla käsiteltävään aiheeseen. Sommitelman 

syvyys ja taustalla tapahtuva liike lisäävät kuvan mielenkiintoisuutta, jolloin se ei käy 

nopeasti tylsäksi (Porrassalmi ym. 2011.) 

7.4 Kuva vastaan ääni 

Vaikkakin televisio on erikoistunut kuvan välittämiseen, uutismaailmassa äänellä on 

ollut pitkään yliote. Käytännössä uutisjuttujen teko kuvallisen ilmaisun kannalta muis-

tuttaa radiopuheen kuvittamista, koska suurin osa jutuista tehdään toimittajan tekemän 

tekstin ja haastatteluissa esiin tulevien asioiden pohjalta. Tätä seikkaa tukee se, että 

uutiskuvaajan ensisijainen tehtävä on saada haastateltavan ääni tallennettua, koska  

ilman ääntä ei ole uutista. Pilalle menneet kuvituskuvat voidaan korvata toisilla, jos  

tilanne sitä vaatii. Tosin juttua voi rakentaa myös ”kuva edellä”, eli keksitään nokke-

laa ja hienoa kuvituskuvaa jutun täytteeksi sen ollessa sisällöltään löyhähkö. (Jansson 

2013, 25,27.) 

Tilannetta kuvastaa etenkin se, että uutisjutuissa on harvoin kuvaa ilman minkäänlais-

ta puhetta, ja vaikka näin olisi, hiljaiset hetket eivät ole pitkiä. Kuvituskuvan rooli voi-

si olla suurempi, jos keskityttäisiin rakentamaan hienoja ja kertovia kuvia. Näin olisi 

mahdollista yllättää katsoja positiivisessa mielessä tekemällä jotain poikkeuksellista, 

näyttämällä enemmän kuvaa ilman puhetta. Tämän kaltainen toimintatapa saattaisi 

toimia hyvänä tehokeinona, koska se poikkeaa tavallisen läpipuhutun jutun tyylistä. 

Parhaassa tapauksessa katsoja kiinnittää enemmän huomiota tuleviin puheosuuksin, 

kun on ensin saanut pienen hengähdystauon informaatiotulvalta. (Jansson 2013, 25–

26.) 

Uutiskuvan kompastuskivet kulminoituvat usein vääränlaiseen kuvamateriaaliin suh-

teessa toimittajan puheeseen. Kuva on ääntä vahvempaa, joten kuvat on valittava tark-

kaan, jotta ne eivät aiheutta kilpailua puheen kanssa. Tällainen tilanne syntyy, kun pu-
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he ja kuva eivät yhtene tarpeeksi; puheessa käsitellään lampaita, mutta kuvissa näyte-

tään kissaa. Tämän tyylinen asioiden sekoittelu voi olla myös tarkoituksenmukaista, 

mutta silloin on ymmärrettävä kahden asian luoma yhteismerkitys. Kuva voi myös 

hallita kokonaisuutta olemalla liian monitulkinnallinen tai erikoinen. Se ei saa aiheut-

taa katsojalle hämmennystä tai ajatuksia siitä, miksi kuvaa näytetään, koska hämmen-

nyksen aiheuttama huomio haittaa puheeseen keskittymistä. Kuvan on myötäiltävä 

tarpeeksi puhetta, mutta oltava samalla oma tarinansa saman aiheen piiristä. Liika 

myötäily saattaa tylsistyttää katsojaa, koska samaa asiaa toistetaan kahteen kertaan. 

Tarkoitus on, että kuva näyttää jotain uutta, jota puheen pohjalta ei tule ilmi. (Jansson 

2013, 25–27.) 

8 OMAN TYÖN ARVIOINTI MEDIATOIMITTAJANA 

8.1 Uutismaailmaan tutustuminen ja kuvaamisen opettelu 

Ennen työharjoittelua Yle Keski-Suomessa minulla ei ollut kosketusta uutismaail-

maan, mutta olin pohtinut uutisten tekoon liittyviä kysymyksiä: millainen tiimi tarvi-

taan uutisen kuvaamiseen, miten kaikki saadaan valmiiksi niin nopeasti ja mistä aiheet 

syntyvät? Kaikki alkoi selvetä heti harjoittelun ensimmäisenä päivänä, kun sain kame-

ran käteeni ja pääsin kuvaamaan ensimmäistä juttua ohjaajani kanssa. Kävimme läpi 

tavallisen uutisjutun tekovaiheet haastattelujen kuvaamisesta kuvituskuvien ottoon ja 

lopulta editointiin esimerkkijutun lomassa. Uutta asiaa oli paljon, mutta suoriutumista 

auttoi se, että olin ollut aikaisemmin tekemisissä videokameroiden kanssa koulun ja 

harrastuksen puolesta. Tämän takia kameran operoinnissa ei ollut enää juurikaan ope-

teltavaa, ja pystyin keskittymään täysin sisällöllisiin seikkoihin. Kuvaaminen sujui 

ihan hyvin ja ohjaajani antoi paljon vinkkejä ja palautetta. Kyselin myös mahdolli-

simman paljon jokaisesta mahdollisesta asiasta, jotta mikään ei jäisi epäselväksi, ja 

olikin mukava saada vastauksia suoraan ammattilaisen suusta. Suurimman osan  

ensimmäisen päivän kuvaamisesta suoritti ohjaajani, jotta kaikki saataisiin valmiiksi 

ajallaan. 

Harjoittelun parin ensimmäisen viikon aikana lähdin aamuisin eri mediatoimittajien 

matkaan auttamaan kuvaamisessa. Otin mukaan joko toisen kameran kuvituskuvausta 

varten tai kuvasin juttua mediatoimittajan puolesta. Jo muutaman avustuskeikan jäl-

keen sain kuvata uutisjutun kokonaan itse haastatteluita myöten. Kuvaamisessa koin 

haastavaksi uutisiin sopivien kuvien ottamisen, koska en ollut ennen miettinyt kuvaa-
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mista journalistiselta kantilta. Kyselinkin paljon, millaista kuvaa juttuihin kannattaa  

ottaa ja millaiset viestivät oikeaa informaatiota. Otin myös mallia katselemalla muiden 

kuvaamia uutisia ja teen sitä edelleen. 

Hyvinä muiden mediatoimittajien antamina vinkkeinä muistan erityisesti toiminnan 

tärkeyden uutiskuvassa ja sen, että esimerkiksi jalustalta liikkumatonta kohdetta kuva-

tessa seuraavaa kuvaa kannattaa etsiskellä jo kuvaamisen aikana. Rajallisen ajan takia 

uutisten kuvaaminen kysyykin nopeita intuitiivisia päätöksiä kuvauskohteiden ja  

kameran asetusten suhteen. Olen kokenut, että nopeimmat päätökset joutuu tekemään 

haastattelukuvan kanssa, koska ei ole hyvä antaa haastateltavan odottaa. Haastattelun 

kuvaamisessa on haastavinta löytää hyvin valaistu paikka, jossa olisi hyvä aiheeseen 

liittyvä tausta ja mahdollisimman vähän häiriöääniä, jotta haastatteluääni saataisiin tal-

teen puhtaana. Tärkeintä on hyvän haastatteluäänen saaminen ja haastateltavan kasvo-

jen näkyvyys. Taustasta voi tinkiä, jos sellaista ei löydy ja aikaa ei ole tarpeeksi sellai-

sen etsimiseen. Olin onneksi harrastanut paljon tunnepohjaista valokuvaamista luon-

nonvalossa, joten annetuissa olosuhteissa toimiminen mahdollisimman hyvää kuvaa 

hakevasti ei tunnu liian vaikealta. 

Oman materiaalin leikkaaminen on kehittänyt minua eniten kuvaajana, koska aina 

leikkausvaiheeseen päästyäni saan periaatteessa välitöntä palautetta siitä, millaista  

kuvaa olisi vielä pitänyt ottaa ja mitkä kuvat toimivat hyvin keskenään. Sen tajuttuani 

olen kuvannut niin, että samaan aikaan suunnittelen päässäni, mihin kohtaan juttua 

tietty kuva sopisi, enkä vaan kuvaa sen takia, että joku näyttää hienolta tai se viestii 

jotain aiheesta. Kaikkea kuvaa ei kuitenkaan pysty kasaamaan päässä leikatuksi koko-

naisuudeksi, koska kuvitusta määrää paljon toimittajan rakentama runko, jota myös 

kuvien täytyy myötäillä. Parhaalta taktiikalta on tuntunut muutamien kuvasarjojen 

suunnittelu ja yksittäisten kuvien ottaminen, joita voi sitten ripotella haluamallaan ta-

valla sinne tänne. Kaikki saattaa muuttua leikkauspöydällä, mutta ennakkosuunnittelu 

kuvausvaiheessa nopeuttaa prosessia erittäin paljon. 

Mietin kuvausvaiheessa etenkin aloitus- ja loppukuvaa, koska ne ovat kuvina kaikista 

tärkeimpiä. Aloituskuva herättää mielenkiinnon ja loppukuva on yleensä se, joka jää 

katsojalle mieleen, joten senkin on oltava mahdollisimman esteettisen näköinen. Lop-

pukuvana suosin seesteisiä kuvia, koska informaatiotulvan jälkeen on hyvä hengähtää 

kauniin ja rauhallisen loppukuvan merkeissä. Sommittelen kuvat hyvin ja usein lavas-
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tan niihin jonkin yksinkertaisen kuvan sisäisen liikkeen. Esimerkiksi yhdessä marjas-

tamisesta kertovassa jutussa loppukuvanani oli marjamätäs, josta toimittajan käsi nap-

pasi yhden marjan. 

8.2 Leikkaaminen 

Ensimmäisen kuvauskeikan jälkeen ohjaajani esitteli minulle Ylellä käytettävän Avid 

Media Composer –leikkausohjelman, joka toimii samalla periaatteella, kuin mikä  

tahansa muu lineaarinen leikkausohjelma. Lähinnä ulkoasu ja nappien paikat ovat eri-

laiset, sekä tietysti pikanäppäimet. Olin leikannut jonkin verran ennen harjoittelua,  

lähinnä kouluun liittyviä pieniä projekteja, mutta en kokenut, että minulla olisi vahvaa 

tuntumaa siihen. Harjoittelun vaikein osuus oli juurikin leikkausohjelman ja leikkaa-

misen opettelu. Aluksi vain seurasin ohjaajaani ja kuuntelin hänen vinkkejään, mutta 

muutaman päivän päästä aloin leikkaamaan itse.  

Leikkaaminen oli aluksi hidasta, koska ohjelman toiminnot ja pikanäppäimet eivät tul-

leet suoraan selkärangasta. Tahti nopeutui sitä mukaa, kun leikkaaminen muuttui  

rutiininomaisemmaksi. Aikaa tosin ei mennyt ainoastaan ohjelman harjoitteluun vaan 

erilaisten juttumuotojen (juttujen, sähkesatasien ja sähkeiden) rakenteiden opetteluun. 

Yleisradiolla on tarkat säännökset siitä, millaiset rakenteelliset tekniset ominaisuudet 

jokaisella eri juttutyypillä on, joten alkuun piti olla erittäin tarkkana, että juttu on lei-

kattu oikeaan muottiin ja nimetty oikein eteenpäin lähetystä varten. 

Aluksi jutun kuvaamiseen ja leikkaamiseen meni kaksi päivää. Onkin hyvä, että har-

joittelijoille valitaan kiireettömiä uutisaiheita, jotta olisi mahdollisimman paljon aikaa 

harjoitella kuvausta ja leikkausohjelman käyttöä ilman kiirettä. Leikkaaminen alkoi 

sujua sulavasti sen jälkeen, kun aloin miettimään tekojärjestystä jokaiselle työvaiheel-

le. Oikean työjärjestyksen löytyminen nopeutti työtahtia ja säästi unohduksilta. Nyky-

ään olen tehnytkin itselleni muistilapun leikkaamista varten, jota noudatan orjallisesti, 

jotta jokainen vaihe tulisi tehtyä oikeassa järjestyksessä. Kehityin päivä päivältä nope-

ammaksi, ja nykyään pystyn leikkaamaan valmiin jutun vähän alle kahdessa tunnissa. 

8.3 Mediatoimittajan haasteet 

Työaika alkaa yleensä yhdeksältä, jolloin pidetään toimituksen aamupalaveri, jossa 

selviää mitä uutista kukin toimituksen työntekijä työstää sinä päivänä. Työkeikalle 
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lähdetään, kun on saatu haastateltava kiinni ja sovittua aika haastattelulle, jos sitä ei 

ole vielä sovittu etukäteen. Tilanne on parhaimmillaan silloin, kun keikalle päästään 

melkein heti palaverin jälkeen, sillä odotteluun kuluva aika on pois kuvaamiseen ja 

leikkaamiseen tarkoitetusta ajasta. Työaika loppuu viideltä iltapäivällä ja juttujen olisi 

oltava valmiit viimeistään varttia vaille kuusi, jotta ne eivät viivästyttäisi lähetystiimin 

harjoitteluja. Toisinaan eteen tulee tilanne, jossa keikalle päästään vasta päivällä kah-

den aikoihin, jolloin kuvaamiseen ja leikkaamisen jää todella vähän aikaa. Kuvaami-

nen täytyy hoitaa matkoineen parissa tunnissa ja leikkaaminen mahdollisimman nope-

asti, jotta juttu olisi valmis ajallaan. 

Kiire vaikuttaa laatuun, sillä aina ei ole yksinkertaisesti aikaa kuvata kaikkea suunni-

teltua, jolloin joutuu tyytymään siihen mitä on kuvattu. Leikkausvaihekin täytyy hoi-

taa mahdollisimman nopeasti ja esimerkiksi värimäärittelylle, eli kuvatun materiaalin 

digitaalisen parantamiseen ei ole aikaa. Haastattelemani mediatoimittaja Matti Mylle-

rin mukaan kiire voi olla joskus myös positiivinen asia, koska se antaa sopivan ad-

renaliinisykäyksen, jonka myötävaikutuksesta lopputulos voi olla jopa parempi mitä 

se muuten olisi. Olen itsekin kokenut, että kovassa kiireessä pääsee ns. primitiiviseen 

tilaan, jossa tekee päätöksiä luottamalla täysin intuitioon. Intuitioon luottaminen tosin 

vaatii ammattitaitoa, jotta lopputuloksestakin tulisi hyvä. 

Aluksi kiireen hallitseminen oli vaikeaa. Tein usein ylitöitä, jotta saisin kaiken val-

miiksi. Tukalimmat tilanteet syntyvät silloin, kun keikalta palatessa ilmoitetaan, että 

jutun lisäksi samasta materiaalista pitäisi leikata myös sähkettä. Sähkeen leikkaami-

sessa menee vähemmän aikaa, mutta kaikki lisätyö jo valmiiksi tiukkaan aikatauluun 

aiheuttaa lisähuolia. Nykyään taitojen kehityksen ja rutinoitumisen takia kiire on ollut 

selätettävissä. Kiireen kontrolloimiseen on auttanut etenkin leikkausnopeuden kehit-

tyminen. Töihin minut on kutsuttu aina tarpeen mukaan, ja välillä on ollut muutamien 

viikkojen taukoja. Taukojen aikana ote uutisten teosta pääsee unohtumaan, ja samaan 

rytmiin pääsy vaati vähän aikaa. Viikon mittaisen työrupeaman ensimmäinen päivä on 

aina vähän hidas, mutta seuraava sujuukin taas joutuisasti. Rytmiin pääsyä on helpot-

tanut omien muistilappujen tekeminen, joista pystyn tarkastamaan, että kaikki työvai-

heet tulee tehtyä. 
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8.4 Opinnäytetyön merkitys 

Opinnäytetyön kirjallisen osion tekeminen on perehdyttänyt minut uutiseen maail-

maan niin paljon, että olen kokenut ymmärrykseni uutisista ja varsinkin televisiouutis-

ten teosta moninkertaistuneen pienen ajan sisällä. Asioiden kokonaisvaltaisempi si-

säistys on näkynyt myös töissä, sillä nykyään ajattelen uutista enemmän informaatiota  

välittävänä audiovisuaalisena pakettina, kuin kasana kauniita kuvia. Kuvaamisen pai-

no on siirtynyt esteettisten hienojen kuvien ottamisesta mahdollisimman informatiivis-

ten kuvien taltiointiin. 

Opinnäytetyöni perimmäinen tavoite oli tutkia uutismaailmaa, jotta pärjäisin parem-

min työelämässä. Tunnen, että opinnäytetyön ansioista minulla on nyt paremmat val-

miudet kohdata työelämä, sen tuomat haasteet, ja jatkaa itseni kehittämistä uutisten 

kuvaajana ja leikkaajana. Onnistuin pääsemällä asettamaani tavoitteeseen. 
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