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I JOHDANTO
Artikkelissa käsitellään historiantutkimuksen erään mielenkiintoisimman tutkimusalan, lehdistötutkimuksen metodiikkaa, ja
pohditaan yleisellä tasolla esitellen pääpiirteittäin erityisesti sitä,
minkälaisin metodein voimme selvittää lehdistön suhtautumista
johonkin historialliseen tapahtumaan ja miten tutkija voi
sanomalehdistöä käyttää lähteenä.

II LEHDISTÖ TUTKIMUSKOHTEENA
Vilho Rasila on jakanut historiallisena lähdeaineistona sanomalehtien sisällön kolmeen kategoriaan. Ensimmäisenä on
kognitiivinen eli arvovapaasti tiedottava aineisto, kuten
ilmoitukset, tiedotukset ja suurin osa uutisista. Aineisto antaa
tutkijalle vastauksen kysymykseen ”mitä tapahtui”. Uutisvalinta
suoritetun otsikoinnin kanssa voi antaa viitteitä lehden
taustavoimien arvojärjestelmästä. Toiseksi voidaan eritellä
normatiivinen aineisto, jota selkeimmin edustavat pääkirjoitukset.
Ne antavat mahdollisuuden pyrkiä selvittämään lehden asenteiden
lisäksi myös kirjoittajan tavoitteita tai jo tunnettujen tavoitteiden
perusteluja. Pääkirjoituksien lisäksi normatiivista aineistoa ovat
pakinat ja lehteen lähetetyt kirjoitukset. Kolmas lähdeaineisto on
niin sanottu normatiivis-kognitiivinen aineisto. Tähän kategoriaan
– jota Viljo Rasila on kutsunut myös normatiivis-kognitiiviseksi
aineistoksi – kuuluvat arvoväritteiset uutiset, tapahtumaselostukset ja useat artikkelit. Niiden avulla pyritään löytämään vastaus
kysymykseen ”mitä todella tapahtui”, joskin yleisimmin
normatiivis-kognitiivista aineistoa käyttävä tutkija pyrkii
selvittämään pelkästään lehden asennoitumista eri tapahtumiin.1
Lehdistötutkimus on yleensä ollut historiallis-kvalitatiivisen
tutkimusmenetelmän soveltamista. Tällöin tutkimusongelmat on
pyritty ratkaisemaan ulkoisen ja sisäisen lähdekritiikin kautta.
Perinteisesti tutkimuksessa lähdeaineistona on käytetty pääkir-
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joituksia ja muuta kommentoivaa aineistoa, varsinkin kun on
pyritty
selvittämään
lehdistön
suhtautumista
johonkin
historialliseen tapahtumasarjaan. On myös pohdittu sitä, tulisiko
sanomalehdistöä tutkittaessa valikoida lähdeaineistoksi myös
uutiset, ja arvioitu erikoisesti niiden paikkansapitävyyttä. Uutiset
ovat historiallisesta tapahtumasarjasta annettuja kuvia, ja ne
ilmaisevat toimituksen asenteita lehden antamaan informaatioon
nähden.2
Lehden suhtautuminen ilmenee arvoarvostelmina, jotka esiintyvät
ulottuvuutena hyväksyvä-hylkäävä, kuten Seikko Eskola on
todennut. Arvostelmien sävy tulee esille tapahtumista annetuissa
selityksessä. Lehden antaman kuva ja etenkin suhtautuminen
kuvaavat lehden tekijöiden ja taustavoimien arvomaailmaa ja
tavoitteita. Varsinkin anglosaksisessa lehdistöperinteessä on
selkeästi tehty ero uutisten ja kommenttien eli suhtautuminen
välille.3 Eskolan mukaan juuri otsikot ja uutisille annettu palstatila
heijastavat ”attityydejä ja asenteita”.4

III UUTISTEN KÄYTTÖ
Lehden antaman kuvan ja suhtautumisen välitasona on selitysten
luonne, kuten Eskola on jakanut. Sitä voidaan tarkkailla niin
uutisista, etenkin kirjeenvaihtajien raporteista, kuin toimituksellisesta mielipideaineistosta.
Kun uutisten kautta selvitetään lehden heijastamia asenteita, on
tarkkailun kohteeksi otettava uutispolitiikka, joka ilmenee
uutisten valinnoissa ja painotuksissa. Uutispolitiikkaa voidaan
käyttää toimituksellisena painotuskeinona, ja täten myös lehden
taustaryhmien näkemyksien ilmaisijana. Uutispolitiikka, uutisten
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ja niiden antaman kuvan oikeellisuutta selvitettäessä, on vain
selittävä tekijä.
Asian saama määrällinen sekä laadullinen huomio heijastaa sekä
lehden ja toimituksen tapahtumasta antamaa ja omaamaa kuvaa
että suhtautumista. Joskin lehden esittämän kuvan ja toimituksessa vallitsevan käsityksen ei tarvitse olla yhteneviä.
Eskola on myös katsonut, että lehtien antaman kuvan ja
informaation kannalta ei ole merkityksellistä, mistä syystä jokin
uutinen on mukana ja jokin toinen ei. Selityksenä voi olla
toimituksen mielipiteiden ja tavoitteiden lisäksi toimitusteknilliset syyt. Jako on tärkeä tutkittaessa toimituksen
mielipidettä uutisten valinnasta. On esitetty, että toimittajilla on
taipumus selostaa tarkemmin omalta kannalta positiivisia uutisia
kuin negatiivisia. 5
Uutistutkimuksessa olennainen selvitettävä seikka on uutisten
informaation oikeellisuus. Tässä on kysymys uutisten
muodostaman kuvan ja tosiasiallisen tapahtumien kulun
vastaavuudesta. Tämän vastaavuuden saavuttamisesta on
kiistanalaisia näkemyksiä eri tutkijapiireissä.6 Tehtävän hyvä
toteuttaminen edellyttää myös sen, että tekijällä on käytettävissään
myös aihepiiriä koskevaa tieteellistä tutkimusta, jonka perusteella
on rakennettavissa kriittinen kokonaiskuva, kuten Pekka Suvanto
on todennut. Oikeellisuutta kuten suhtautumistakin tutkittaessa
on huomioitava ajan informaatiovälityksen resurssit. Virheiden ja
”kummallisuuksien” olemassaolo ei aina ole ollut toimituksen
tietoisen toiminnan seurausta vaan pelkästään tiedon tasosta
johtuvaa.7

IV KVANTITATIIVINEN METODI
Historiallisessa
lehdistötutkimuksessa
on
historialliskvalitatiivisen menetelmän lisäksi kannattavaa käyttää apuna
kvantitatiivista menetelmää. Menetelmä on syntyvien tilastojen
myötä hyvä apu selventämään kvalitatiiviseen aineistoon
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perustuvan tiedon analysointia. Menetelmät
keskenään ristiriidassa vaan tukevat toisiaan.8

siis

eivät

ole

Tutkimuspohjan
leventämiseksi
ja
vakaamman
suhtautumiskäsityksen saamiseksi on hyvä selvittää tutkittavan
tapahtuman lehdissä saama määrällinen huomio. Tällöin on
suoritettava kaikkien asiaa koskevien kirjoituksien laskenta ja
tilastollinen
esiintymistiheyden
määritys.
Verratessaan
kommentoivan aineiston osuutta kirjoittelun kokonaismäärään
tutkija saa suhtautumiselle ja kirjoittelulle oikeat mittasuhteet.
Eskola
on
huomauttanut
pelkän
kommentoivan
ja
premiääriaineiston varassa tehtävän suhtautumistutkimuksen
vaaraksi mahdollisen epämääräisyyden ja –systemaattisuuden
sekä aineiston riittämättömyyden. 9

V ANALYYSIMENETELMIÄ
Lehdistötutkimuksessa monista kysymyksistä voidaan Rasilan
mukaan esittää yksi peruskysymys: ”Miksi juuri tämä lehti
kirjoitti tästä asiasta ja juuri tällä tavalla?”. Erilaisten
analyysitapojen käyttö riippuu siitä mitkä asiat ovat päähuomion
kohteena. Analyysitavat ovat:
1.kiinnostus- eli kohdeanalyysi, jonka avulla etsitään vastausta
kysymykseen ”mitä”
2. asenneanalyysi, vastausta kysymykseen ”miten”
3. tavoiteanalyysi, vastaus kysymykseen ”mitä syystä”
4. motiivianalyysi, vastaus kysymykseen ”mihin pyrkien”.
Kiinnostusanalyysissä, selvittämällä kirjoitusten lukumääriä eli
frekvenssiä, voidaan hahmottaa lehden kiinnostusta tutkittavana
olevaa aihetta kohtaan. On myös vertailtava eri lehtien keskinäistä
kiinnostuksen astetta.10 Perustaksi voidaan asettaa aiheen
runsaalle julkisuudessa ololle se, että siitä kirjoitetaan
keskimäärin kerran päivässä.11
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Asenneanalyysi pyrkii selvittämään lehtien asennoitumista
tutkittavaan asiaan. Tällöin tutkimuksen kohteena on asenteiden
laatu, jota voidaan tutkia jakamalla asenteet positiivisiin ja
negatiivisiin. Näiden määrittelyä voidaan tarkentaa jakamalla
kumpikin vielä erikseen lievästi tai voimakkaasti positiivisiin ja
negatiivisiin. Kolmantena laatuasteikkona ovat neutraalit
kannanotot. Asenneanalyysin yhteydessä on pyritty myös
arvoväritteisten ilmaisujen tutkimiseen assosiaatioanalyysin
avulla. Tämä ei ole historiantutkimuksellinen menetelmä, koska
siinä
joudutaan
liian
pitkälle
arvomääritelmien
ja
termimääritelmin ongelmiin. Nämä liukuvat liian usein pois
objektiivisuuden tieltä tai ajallisen välimatkan takia emme, syystä
tai toisesta, esimerkiksi lähdetietojen puutteesta johtuen, voi
selvittää määritelmän silloista merkitystä. 12
Tavoiteanalyysi kohdistuu lehtien arvosidonnaiseen aineistoon.
Lehteä tarkastellaan kokonaisuutena ja pyritään selvittämään sen
taustatekijöiden tavoitteet. Tätä menetelmää ei ole usein käytetty.13
Motiivianalyysi selvittää asenteiden ja tavoitteiden takana olevia
motivaatiotaustan. Täten tutkitaan lehdessä julkilausuttuja
argumentteja ja perusteluja sekä motiiveja, jotka sisältyvät tekstiin
implisiittisesti. 14

VI EDUSTAVATKO
MIELIPIDETTÄ?

LEHDET

YLEISTÄ

VAI

JULKISTA

Historioitsijoiden piirissä on todettu, että tutkijoiden ei ole syytä
uskoa lehdistön edustavan yleistä mielipidettä.15 Lehdistö pyrkii
kyllä luomaan yleistä mielipidettä ja haluaa monesti muuttaa jo
muodostunutta mielipidettä. Mahdollisesti lehdistö myös haluaa
”heijastaa” yleistä mielipidettä. Vaikka lehdistö ei välttämättä
edusta yleistä mielipidettä, niin etenkin pääkirjoitukset ovat osa
niin sanottua julkista mielipidettä. Tällä voi olla tietty vaikutus

Rasila 1973, 114; Suvanto 1977, 100.
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15 Katso esimerkiksi Sture M. Waller, Historisk opinionsundersökning och
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265 ja Päiviö Tommila, Mielipiteen ongelma ja mielipidetutkimus. Teoksessa:
Lehtihistoria ja sen tutkimus. Toim. Päiviö Tommila ja Kaija Keränen. Turun
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lukijakunnan
kannanottojen
muodostumiseen.
Joillakin
yhteiskunnan vaikutusvaltaisilla intressiryhmillä on ollut
mahdollisuus pääkirjoituksia ja kolumneja käyttäen osoittaa
mielipiteensä ja tahtonsa valtaapitäviä kohtaan, joka tutkijan on
huomioitava. Niillä on todennäköisiä vaikutusmahdollisuuksia
sekä myös vaikutusta lukijakunnan kannanottojen muodostumiseen. Lehdistö on tutkimuskohteena hyvä lähde selvitettäessä
esimerkiksi poliittista ilmapiiriä.16 Yllämainitun erottelun
perusteella voi luottavin mielin tutkia lehtien omaa mielipidettä
eli suhtautumista tarvitsematta tehdä ongelmanasettelun
laajennusta lukijakunnan mielipiteiden kartoittamiseen.

VII LEHDISTÖTUTKIMUKSEN OBJEKTIIVISUUDESTA
Ottar Dahlin mukaan objektiivisuutta tulkitaan ”arvovapaudeksi”
tai arvoneutraliteetiksi”.17 Lehtiuutisten objektiivisuus on
kiistanalainen. Liberaalisessa ja siitä johdetuissa lehdistöteorioissa
objektiivisuutta pidetään uutisvälityksen keskeisenä tavoitteena.
Objektiivisuus on kuvatason ongelma. Eskolan ja Suvannon
mukaan objektiivisuudella tarkoitetaan esitettyjen tietojen
paikkansapitävyyttä ”todellisuuden” kanssa. Objektiivisuudesta
tiedonvälityksessä on keskusteltu runsaasti ja mielipiteet ovat
jakautuneet.18
Historiallisen tapahtuman lähteistä heijastuvan objektiivisuuden
tutkimisessa käsitteellä ”todellisuus” tarkoitetaan sitä, millaisena
se menneisyyttä uudelleen rakentavien tieteenalojen tutkimuksen
keinoin selvitettävissä.19 Tutkijalla on mahdollisuus päästä lähelle
tutkittavan hetken objektiivista todellisuutta sen kuvan kautta,
jonka perusteellinen ja pätevä historiantutkimus kykenee
menneisyydestä rakentamaan.20 Tämä on erona nykyhetken
lehdistön tutkimukseen, joka ei voi käyttää objektiivisuutta
määrittäessään
apuaan
muuta
vertailevaa
aineistoa.
Lehdistöhistoriallinen tutkimus on merkittävässä erityisasemassa,
koska se voi mielekkäästi tarttua yhteen tiedotusopilliseen
ongelmaan;
”kysymykseen
tapahtumasarjoja
koskevan
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uutisvälityksen totuudellisuudesta”.21
Lehdistötutkimuksessa
objektiivisuuden selvittäminen koskee sitä ongelmaa, kuinka
hyvin lehtien palstoilla esitetty informaatio vastaa todellisuutta.

VIII YHTEENVETO
Lehdistötutkimuksessa erotetaan lehden antama kuva ja lehden
mielipiteet. Kuvan tutkimiseen lähdeaineistona ovat ennen
kaikkea uutiset. Uutisia ei ole käytetty lähteinä yhtä runsaasti kuin
pääkirjoituksia ja kolumneja. Näiden käyttö liittyy perinteiseen
lehdistötutkimukseen eli lehtien suhtautumisen selvittämiseen.
Suhtautumisen selvittämisessä on saatava eri analyysimenetelmiä
käyttäen selville lehden virallinen asennoituminen johonkin
historialliseen tapahtumaan. Sen syvällisessä selvittämisessä on
huomiotasoa lehden taustatietojen tutkiminen. Käytännön syistä
se ei aina ole mahdollista, mutta kommentoivan aineiston lisäksi
uutisten huomioiminen niin kvalitatiivisesti kuin kvantitatiivisesti edesauttaa syvällisen kuvan esittämistä.
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