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KENEN TIETOO? - Opas moninaisempaan
ja inklusiivisempaan journalismiin

Tähän oppaaseen on koottu käytännönläheinen tietopaketti siitä, kuinka
journalistisessa mediassa voidaan vahvistaa moninaisuutta ja yhden-
vertaisuutta - niin yksittäisenä journalistina kuin toimitusten ja tiimien
voimin. Oppaan sisältö perustuu media-alan ammattilaisten ja media-
tutkijoiden haastatteluihin.

Mediasisältöihin liittyy aina valintoja siitä, mitä nostetaan keskusteluun ja
mitä jätetään uutisoimatta, kenen näkökulmasta erilaisista ilmiöistä
kerrotaan, kuka kertoo ja kenelle. Medialla on valta toimia tiedon-
välittäjänä. Siihen liittyvä vastuu edellyttää ihmisyyden koko kirjon huomi-
oimista sisällöissä, narratiiveissa ja kuvavalinnoissa sekä sisältöjen tekijöissä.

Oppaan on tuottanut RARE Media yhteistyökumppaneineen osana
Media-alan tutkimussäätiön rahoittamaa RARE X Diversity-tutkimus-
hanketta. Hankkeen tutkimusosassa haastateltiin kymmentä media- alan
ammattilaista tai tutkijaa sekä toteutettiin avoin yleisökysely, joka keräsi yli
550 vastausta.

RARE Media on uuden sukupolven mediatalo, joka tuottaa journalistista sisältöä
sosiaalisen median kanaviin. RAREn kohdeyleisöä ovat Y- ja Z-sukupolvet ja
kaikki toiminta perustuu YK:n Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin.
RARE on vuoden 2019 Uutisraivaaja-innovaatiokilpailun voittaja.

AVAINKÄSITTEITÄ:

Moninaisuus

Ihmisten erilaiset piirteet ja

ominaisuudet, kuten ikä,

sukupuoli, etninen tausta,

seksuaalinen suuntautumi-

nen, perhetilanne, tervey-

dentila, vammaisuus, kieli,

uskonto ja vakaumus.

Inkluusio

Jokainen voi osallistua ja

tuoda ajatuksiaan esille

niin, että häntä arvos-

tetaan (vastakohtana

poissulkeminen).

Yhdenvertaisuus

Kaikki ihmiset ovat

samanarvoisia ja heillä on

tasavertaiset

mahdollisuudet.
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Millainen yhteiskunta

mediassa näkyy?
Kuvaako journalismi yhteiskuntaa, tai tulisiko median kuvata yhteiskuntaa
sellaisena kuin se on? Nämä kysymykset jakoivat mielipiteitä tätä opasta
varten tehdyissä media-alan ammattilaisten ja tutkijoiden haastatteluissa.

Asiaa kysyttiin myös yleisöltä, eli median kuluttajilta. Opasta varten tuotettu
kysely keräsi yli 550 vastausta.

Vastaajista 59,1% oli sitä mieltä, että suomalainen media ei kuvaa
suomalaista yhteiskuntaa.

Kysely tarjosi kiinnostavia lukuja myös median ja moninaisuuden
näkökulmasta:

96,1 prosenttia oli samaa mieltä väitteen “Journalistisen median tulee
edistää moninaisuutta” kanssa. 87,4% oli sitä mieltä, että
moninaisuuden edistäminen on mediabrändille kilpailuvaltti nyt tai
tulevaisuudessa.

Kyselyn otanta ei ole ollut tieteellinen, ja vastaajissa painottuvat
18-39-vuotiaat. Tästä voi kuitenkin päätellä, että etenkin nuoret median
kuluttajat vaativat medioilta entistä moninaisempaa ja inklusiivisempaa
otetta yhteiskunnan ilmiöiden tarkasteluun.

Median perustehtävänä on välittää tietoa, mutta kenen näkökulmasta
tätä tietoa välitetään? Rajaammeko joitain näkökulmia pois
huomaamatta, koska ne eivät näy omassa lähiympäristössämme?

RARE Median tekemien haastattelujen perusteella suomalaisessa
journalistisessa mediassa huomioidaan entistä paremmin
monimuotoisuutta. Diversiteettiin liittyvä keskustelu on käynnistynyt.
Ensimmäisenä on havahduttu pohtimaan, kuka on asiantuntija mediassa,
millainen on mediassa näkyvien ihmisten sukupuolijakauma ja kuinka eri
ikäiset pääsevät esiin. Parhaillaan haetaan myös tapaa käsitellä eri
taustaisia ihmisiä ja vähemmistöjä. Kehitystä voisi kuvata jatkuvaksi
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prosessiksi, sillä maailma muuttuu jatkuvasti. Muutokset eivät tapahdu
hetkessä, mutta kelkasta ei kannata pudota.

Mediassa kuitenkin toistetaan helposti vallitsevia valtarakenteita: esiin
pääsevät ne, joilla on valtaa - kuten poliitikot sekä julkisuuden henkilöt.

Monimuotoisuuden näkökulmasta monet ryhmät jäävät ulkopuolelle tai
pääsevät ääneen vain tiettyjen aiheiden yhteydessä. Äänessä on usein
asiantuntija, kun puhutaan esimerkiksi vähemmistöistä, nuorista,
maahanmuuttajista tai erilaisista vaikeista aiheista. Myös esimerkiksi
yhteiskuntaluokka ja tulotaso sulkevat helposti ihmisen pois julkisesta
keskustelusta.

Suomi moninaistuu vauhdilla. Yleinen globalisaatiokehitys monipuolistaa
väestörakennettamme. Tästä kehityksestä huolimatta emme ole
mitenkään uuden asian äärellä.

Suomi ollut aina monikulttuurinen: esimerkiksi saamelais-, venäläis- ja
romani- ja suomenruotsalaisvähemmistöt ovat olleet tiivis osa
väestöämme. Suomi on maantieteellisesti pitkä maa ja pitää sisällään
paljon eri kulttuureita ja erilaisia todellisuuksia. Maan sisäiset
kulttuurierot kuuluvat voimakkaissa murteissamme ja näkyvät
erilaisina tapoina ja elinkeinoina.

Ei siis voida sanoa, että muutos olisi tapahtunut vasta hiljattain.
1800-luvulta lähtien maasta on haluttu rakentaa yhtenäistä, ja kehitys on
jatkunut itsenäistymisen jälkeen. Tämä on tapahtunut häivyttämällä
erilaisuutta ja sitä kautta moninaisuutta enemmän tai vähemmän
tietoisesti.

Opasta varten tehdyissä haastatteluissa nousee myös esiin, että
journalistisen median tekijäkunta on keskenään hyvin samankaltaista.
Tämä väistämättä vaikuttaa myös sisältöihin. Moninaisuuden ja
inklusiivisuuden lisääminen toimituksen sisällä on yksi konkreettinen askel
kohti yhdenvertaisempaa mediaa.

Demokratian kannalta on tärkeää, että moninaiset äänet pääsevät
kuuluviin. Median rahoituspohjan myllerryksessä on hyvä pitää mielessä
myös kuluttajanäkökulma: jos mediasisällöt tarjoavat kovin rajallisen
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perspektiivin tai puhuttelevat vain yhtä väestönosaa, se voi sulkea ulos
monet median potentiaaliset kuluttajat.

Ihmislaji on moninainen ja täynnä kiinnostavia tarinoita. Ei ole mitään syytä
typistää sitä mediassa vain yhteen muottiin sopivaksi.

Media-alan tutkimussäätiön tukemassa RARE X Diversity -hankkeessa
haastateltiin media-alan ammattilaisia ja mediatutkijoita sekä toteutettiin
avoin, yleisölle suunnattu verkkokysely keväällä 2021. Yleisökyselyyn vastanneista
(n= 557) 59,1 % oli sitä mieltä, että suomalainen journalistinen media ei kuvaa
suomalaista yhteiskuntaa. Moninaisuuden näkökulmasta kysely tarjosi
kiinnostavia lukuja: 96,1 % vastaajista oli sitä mieltä, että journalistisen median
tulee edistää moninaisuutta. Kiinnostavasti jopa 87,4 % oli sitä mieltä, että
moninaisuuden edistäminen on mediabrändille kilpailuvaltti nyt tai
tulevaisuudessa.
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1. Tarvitaan tietoisia tekoja!
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#TIIMIT #TOIMITUKSET

Kuka puhuu, kenen tietoo?

Ketkä tekevät uutisia ja mediasisältöjä? Suurin osa suomalaisten
mediatalojen toimittajakunnasta on valtaväestöön kuuluvia, valkoisia ja
keskiluokkaisia. Vaikka kenenkään kokemuksista ei voida vetää
johtopäätöksiä hänen taustansa perusteella, toimittajakunnan
yksipuolisuudella on kuitenkin väistämättä vaikutusta näkökulmiin ja
aihevalintoihin.

Tämä johtaa helposti asetelmaan, jossa keskiluokalle vieraat asiat
esitetään poikkeuksina.

Jos töitä tehdään hyvin yhdenmukaisessa porukassa, voi olla vaikeaa nähdä
asioita muiden silmin. Katse voi huomaamattakin olla toiseuttava.

Moninaisella työyhteisöllä on vaikutusta sisältöjen moninaisuuteen, sillä
toimittajat tuovat paljon juttuaiheita, kuten ilmiöitä ja puheenaiheita,
omasta lähipiiristään. Tällöin sisällöt ainakin jollain tavalla peilaavat
toimittajien omaa maailmankuvaa ja ympäristöä.

Kun suuri osa toimittajista tulee alalle suurin piirtein samaa koulutus- ja
urapolkua, koko ammattikunnan verkostot kapenevat. Suppeat asian-
tuntijaverkostot sulkevat helposti pois esimerkiksi kansainvälisistä
taustoista tulevia ihmisiä.

Voidaanko luottaa siihen, että ajan kanssa alalle hakeutuu erilaisista
taustoista tulevia ihmisiä, jonka myötä median tekijäkunta
monimuotoistuisi?

“ Tekijäjoukon pitää tulla mahdollisimman moninaisesta taustasta,
niin se kyllä lisää moninaisuutta myös sisällössä. ”

(ote media-alalla työskentelevän haastattelusta)
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Moninaisuus vahvistaa koko toimitusta

Kun tiimit ovat moninaisempia ja toimintakulttuuri inklusiivista, myös
representaatiot ovat monipuolisempia. Esimerkiksi elokuva-alalla tuotanto-
tiimien naisistuminen on muuttanut naisten rooleja moniulotteisimmiksi.

Erilaisten ihmisten vaikutukset työskentelykulttuuriin ovat usein samaan
aikaan huomaamattomia ja selkeitä: huomioimme vaikkapa kielen-
käyttöämme sen mukaan, ketä seurueessa on.

Omaa työyhteisöään kannattaa tarkastella säännöllisesti:

Keitä meillä on töissä ja keitä käytämme freelancereina?

Eri taustaiset ja ikäiset ihmiset tuovat omat verkostonsa, opiskelutaustansa
ja näkökulmansa toimitustyöhön ja auttavat sitä kautta monipuolistamaan
sisältöjä.

Suuri osa valtakunnallisista medioista toimii pääkaupunkiseudulla.
Kuinka muualla Suomessa asuvat saavat äänensä kuuluviin ja kuinka he
tunnistavat itsensä isojen medioiden sisällöistä? Millaista etua alueellisesta
monimuotoisuudesta voisi olla toimituksille?

#REKRYTOINTI

Tekijäjoukko moninaistuu rekrytoimalla

Mediatuotannoissa käytetään helposti omia luottoihmisiä, joiden kanssa on
tehty aiemmin töitä. Se on luontevaa, mutta samalla se vaikeuttaa uusien
ihmisten pääsyä alalle. Myöskään työn tekemisen tavoissa ei ehkä kehitytä
samoin kuin uusien ihmisten kanssa työskennellessä.

Kuinka tuotantotiimien ja toimitusten tekijäjoukkoa olisi mahdollista
monipuolistaa?
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Rekrytointi nousi esille monissa tähän oppaaseen tehdyssä haastattelussa.
Usein rekrytoinnissa painotetaan tietynlaista osaamista, mutta asiaa voisi
tarkastella myös koko työyhteisön näkökulmasta:

Millainen jengi meillä työskentelee? Olemmeko työyhteisönä valmiita
muutoksiin? Onko esimerkiksi kieli este työllistyä media-alalle, vai keino
tavoittaa kokonaan uusi kohderyhmä?

Ratkaisuksi ei riitä, että työyhteisöön otetaan yksi henkilö,  jonka
tehtävä on ottaa kantaa erilaisiin epäkohtiin, ratkaista vuosisatojen
aikana syntyneet ongelmat ja purkaa rakenteellinen syrjintä.

Tällaisessa tilanteessa kyseinen henkilö joutuu vaikeaan tilanteeseen, jossa
häneltä ehkä odotetaan ongelmien nostamista esille, mutta samaan aikaan
hän on altavastaajana ja vähemmistönä tiimissä. Moninaisuuskysymysten
kanssa käsi kädessä kulkevat siis myös kysymykset inkluusiosta:

Miten toimia, jotta erilaiset työryhmän jäsenet tuntevat itsensä
tervetulleeksi ja yhdenvertaiseksi osaksi yhteisöä?

Moninaisuuden hyödyt menetetään, jos työyhteisön kulttuuri ei ole
inklusiivinen eli se ei mahdollista erilaisten ihmisten yhdenvertaista
osallistumista ja kuulluksi tulemista.

Vinkkejä moninaisempaan ja inklusiivisempaan

rekrytointiin

Vaikka rekrytointitilanteessa ei voida kysyä henkilökohtaisista asioista, on
olemassa keinoja, joilla moninaisuutta on mahdollista huomioida.

Esimerkiksi positiivisesta erityiskohtelusta säädetään yhden-
vertaisuuslaissa. Positiivisessa erityiskohtelussa on kyse yhden-
vertaisuuden edistämisestä tai syrjinnän vähentämisestä tai poistamisesta.

Monesti rekryilmoituksissa kannustetaan mahdollisimman monenlaisia
ihmisiä hakemaan tehtävään. Myös tiedot vaikkapa työpaikan
esteettömyydestä viestivät siitä, että työyhteisössä on otettu huomioon
erilaisia tarpeita. Ilmoituksen sisältöä on hyvä myös arvioida siitä
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näkökulmasta, että siitä tulee ilmi, millaista osaamista todella painotetaan
ja millä kriteereillä valintoja tehdään.

Toimituksen työkulttuuri pohjautuu arvoihin.

Ovatko arvot kirjattuna ylös myös rekrytointi-ilmoitukseen? Miten näitä
arvoja edistetään oman tiimin keskuudessa? Entä miten toimituksen
sitoutuminen vastuulliseen liiketoimintaan ja viestintään on sanoitettu
rekrytointi-ilmoituksessa? Millaisin toimenpitein toimitus kehittää
yritysvastuutaan? Millaisia arvoihin pohjautuvia perusteita, strategioita ja
ohjelmia toimituksella on?

Voiko ihmisillä, joilta puuttuu muodollinen kokemus, olla jotain muuta
annettavaa työyhteisölle?

On hyvä huomioida, että ei-ammattilaisten kanssa työskentely vaatii
alkuvaiheessa resursseja ja panostusta: ihmisiä pitää kouluttaa ja
esimerkiksi juttujen editointi vie enemmän aikaa. Mutta vastavuoroisesti he
tuovat mukanaan usein erilaisia perspektiivejä ja työssä myös kehittyy
tekemällä.

LUE LISÄÄ:

Työterveyslaitos: Miten edistää monimuotoisuutta rekrytoimalla? 10
suositusta.

Tietopaketti positiivisesta erityiskohtelusta: Yhdenvertaisuusvaltuutettu:
Positiivinen erityiskohtelu.

Ainoa huoneessa?

Ihmisen ei tulisi joutua edustamaan jotakin ihmisryhmää omassa
työssään. On rankkaa olla työyhteisön ainoa ulkoisesti näkyvään
vähemmistöön kuuluva jäsen. Tällaisten työntekijöiden kuormitus on
suurempaa, sillä he ovat ikään kuin jatkuvassa koulutustehtävässä
suhteessa muuhun porukkaan.

Työyhteisöissä tulisikin ymmärtää, että tällaisten henkilöiden työteho
ei välttämättä ole sama kuin muilla. On myös tärkeää, että palautetta
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tai epäkohtia todella kuullaan, vaikka ne tuntuisivat epämukavilta tai
itselle etäisiltä.

“ Jos on semmosessa positiossa ite vähemmistön edustajana,
missä koko ajan työpaikalla joutuu olemaan ikään kuin

jatkuvassa koulutustehtävässä suhteessa muihin
työkavereihin, niin sitten pitäis niin kun laskea, että yks työtunti

on sama kun ois tehnyt kolme tuntia töitä. ”

(ote media-alalla työskentelevän haastattelusta)

#JOHTAJUUS

Dare to lead!

Moninaisuus mainitaan usein strategioissa ja arvopuheissa, mutta jäävätkö
puheet vain strategian täytteeksi? Ollaanko yhdenvertaisuuteen valmiita
priorisoimaan?

Yksittäiset teot moninaisuuden ja inkluusion edistämiseksi raivaavat
tietä, mutta turhan usein yksittäisellä toimenpiteellä kuitataan
laajempaa muutosta edellyttävä työ.  Tarvitaan sitoutumista,
priorisointia sekä periaatteita, jotka aidosti ohjaavat toimintaa.

Yhdellä tai edes kahdella toimittajalla on harvoin mahdollisuutta muuttaa
toimintatapoja. Moninaisuuden ja inkluusion edistämiseen täytyy ottaa
mukaan koko toimitus. Tämä edellyttää sitä, että muutoksille on johdon
tuki ja sitoutuminen. Siitä tuskin olisi haittaa, että johtotasolla olisi riittävästi
erilaisia ihmisiä:

11



“ On ongelma, että kun me, jotka sitä toimintaa vedetään, ollaan nyt
vähän liian samanlaisia. Sitä ei ehkä huomioi siinä vaiheessa sitä
sukupolvikysymystä kun on vähän nuorempi, mutta sen huomaa
sitten vanhemmiten, että se itse asiassa ajatusmaailmaan tulee

vähän rajoituksia. ”

(ote media-alalla työskentelevän haastattelusta)

Tietoiset teot edistävät yhdenvertaisuutta

Moninaisuuden ja inkluusion edistäminen lähtee liikkeelle arjen työstä ja
toimituskäytännöistä. Muutos tapahtuu aamupalavereissa,
suunnittelukokouksissa, asioiden valmisteluissa, haastateltavien ja
näkökulmien valinnoissa. Muutokset ja normalisoituminen tapahtuu
pikkuhiljaa, mutta se vaatii johdolta tukea, toimia ja prioriteetteja.

Kenellä on vastuu siitä, että riittävän moninainen joukko tulee edustetuksi
työryhmissä ja sisällöissä? Tietoiset teot moninaisuuden eteen muuttavat
esimerkiksi tuottajien ja toimituspäälliköiden työnkuvia. Moninaisuuden
huomioiva sisältöjohtaja tarkkailee myös sitä, millaisia rooleja eri
ihmisille rakennetaan sisällöissä. Toimituksen johtavissa asemissa olevilla
on siis oltava riittävästi ymmärrystä ja osaamista representaatioiden
merkityksestä.

Toimituksiin tarvitaan valmiutta muuttaa käytäntöjä ja kokeilla uusia
toimintatapoja. Tässä tärkeässä osassa ovat esimerkiksi henkilöstön
työnohjaus ja työprosessien purkaminen:

Miten erilaisia osaajia tuetaan? Miten rohkaista jokaista tuomaan
näkemyksensä esille? Miten erilaisia työprosesseja voisi kehittää
moninaisuuden ja inkluusion näkökulmasta?

Prosessien ja käytäntöjen muutoksen rinnalla tulisi tapahtua myös
asenteiden ja kulttuurin muutos.

On hyvä tiedostaa, että tiimien moninaistuminen vaikuttaa myös
johtamiseen:
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“ Jos lähtee siitä, että palkkaamalla pyrkii saamaan
moninaisemman joukon tekijöitä, niin se myös asettaa haasteet sille,

että minkälaista sitä porukkaa on johtaa. Siinä ehkä joutuu
asettamaan itsensä vaikeeseen tilanteeseen, että se ei olekaan niin

helppoa. ”

(ote media-alalla työskentelevän haastattelusta)

Omaa johtamistaitoaan voi kuitenkin kehittää. Monesti menestyksekkäät
tiimit ovat juuri niitä monimuotoisimpia!

#TILASTOT

Tarvitaanko tilastoja?

Tätä opasta varten tehdyissä haastatteluissa nousi toistuvasti esiin erilaiset
seurannat ja tilastot. Esimerkiksi joissakin mediataloissa seurataan
sisällöissä esiintyvää sukupuolijakaumaa.

Onko tällaisesta seurannasta hyötyä ja millaiset asiat voisivat olla
seurannan kohteena? Tulisiko juttuja tehdä vain jonkin kiintiön
täyttämiseksi?

Tilastojenkin kohdalla pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen lähestymis-
tapa on valttia. Pelkkä tilastoiminen ei yksinään näy missään, jos sen
antama data ei vaikuta toimituksen työhön. Erilaisten tavoitteiden
asettaminen tilastoinnille voi lisätä motivaatiota myös käytännön toimiin.

Tilastointi ja seuranta tuovat esiin erilaisia vinoumia, joita emme
välttämättä tiedosta jokapäiväisessä työssä. Data tekee ilmiöitä näkyväksi,
jolloin on helpompi perustella työhön liittyvien muutosten tarvetta.
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Seuranta ja erilaiset prosenttiosuudet voivat pitää toimituksen hereillä.
Tilastojen tarkastelu voi auttaa tiedostamaan jokapäiväisiä valintoja
esimerkiksi silloin, kun etsitään haastateltavia. Tiedostaminen vähentää
automaattisten oletusten vaikutusta toimintaamme.

Mitä seurataan?

Suomessa on melko vähän tilastoitua tietoa yhteiskunnan moninaisuuteen
liittyen. Millaisia kategorioita seurannan alle voisi ottaa liittyen sisältöihin tai
tekijäkuntaan ja kenen määrittelemiä ne olisivat?

Sukupuolen lisäksi seurantaa voisi tehdä esimerkiksi alueellisesta
edustuksesta tai kielivähemmistöistä. Etenkään sisällöissä seurannan ei
tarvitse liittyä vain ihmisten ominaisuuksiin. Sen voi ulottaa myös
erilaisiin yhteiskunnallisiin näkökulmiin, teemoihin ja rooleihin. On hyvä
pohtia, ketkä ovat aktiivisia toimijoita ja ketkä taas passiivisia toimintojen
kohteita, keitä valikoidaan kuviin, kenen tarinoita kuullaan ja niin edelleen.

Jos tilastointia tehdään tekijäkunnasta, itsemäärittelyoikeus on keskiössä.
Kukaan tuskin haluaa tulla määritellyksi pelkän ulkonäön tai itseen
liittyvien oletusten perusteella.

#KOULUTUS

Educate yourself!

Valtaosa toimittajista on korkeasti koulutettuja. Rasismista, etenkin
suomalaisen yhteiskunnan kontekstissa, on kuitenkin saatu opinnoissa
melko vähän tietoa ja opetusta. Tämän vuoksi siitä ei välttämättä tiedetä tai
ilmiötä ei tunnisteta. Yhteiskunta on myös muuttunut nopeasti.
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Haastatteluissa todettiin, että yliopistoissa ja myös media-alalla
tarvittaisiin koulutusta rasismin historiasta, sensitiivisyydestä ja
etuoikeuksista.

Apua moninaisuuden käsittelyyn voi ja kannattaakin hankkia ulkopuolelta,
mutta tällöin täytyy ratkoa aikaan ja rahaan liittyvät esteet.

Ei voida olettaa, että vähemmistön edustaja tai asiantuntija tulee
ilmaiseksi lukemaan juttuja tai tarkistamaan asioita.

Koulutus on osa työtä

Koulutus lisää tietoisuutta. Jos ihmiselle ei ole opetettu aiheesta mitään tai
hän ei ole tietoinen epätasa-arvosta, hänen on työelämässä vaikea kehittää
toimintaa yhdenvertaisemmaksi tai puuttua epäkohtiin.

Toimituksissa tapahtuva koulutus on tapahduttava työajalla, eikä sitä
tulisi jättää yksilöiden omalle vastuulle. Parhaassa tilanteessa
koulutustilanne mahdollistaa vastavuoroisen keskustelun, jossa on
mukana myös johto.

Toisaalta tarvitaan isompaa rakenteellista muutosta. Akateemiseen
koulutukseen olisi hyvä kannustaa erilaisista taustoista tulevia nuoria. Tätä
kautta avataan pääsyä erilaisiin asiantuntijatehtäviin ja yhteiskunnallisten
aiheiden kommentoitiin.

On tärkeää myös tehdä näkyväksi, ettei kaikilla toimittajilla ole
korkeakoulututkintoa ja reittejä journalismin ja median ammattilaiseksi on
monia. Kuinka nuoria voidaan rohkaista ja tukea lähtemään
media-alalle?
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2. Moninaisempia sisältöjä
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#KIIRE

On ollut vähän kiire…

Kuulostaako tutulta? Toimituksen saavuttaa odottamaton uutinen, johon
on reagoitava nopeasti. Saman illan uutislähetykseen on saatava kolmen
minuutin suora haastattelu. Mistä löydetään asiantuntija?

Tällainen on kenelle tahansa haastateltavalle kova paikka. On löydettävä
henkilö, joka suostuu ja pääsee paikalle, mutta lisäksi halutaan pelata
varman päälle. Tämänkaltaisessa tilanteessa otetaan helposti yhteyttä
sujuvasanaiseksi tiedettyyn haastateltavaan, johon on jo olemassa kontakti.

Media-alan toimijoiden ja tutkijoiden haastatteluissa journalistisen työn
hektisyys nostettiin esteeksi moninaisuuden edistämiselle.

Kun ei ole aikaa ajatella moninaisuutta, soitetaan aina samoille tutuille
asiantuntijoille. Vaihtoehtoisia puhujia voi olla vaikeaa löytää, tai ainakin
silloin työmäärä kasvaa.

“ Työssä on paljon paineita ja on kiire ja pitää nopeesti tehä
ratkaisuja, niin ottaa helposti sen ensimmäisen haastateltavan, joka

tulee mieleen. Keneltäs mä kysysin, kukas se onkaan näitä asioita
tutkinut tai miettinyt? No se on se tyyppi, joka on tässä koko ajan
julkisuudessa, otetaanpa se. Niin pieni tää yhteiskunta ei ole, että
tääl ois vaan se yks ihminen. Et aina kannattas miettiä, et joo mut

mikä ois se seuraava idea. ”

(ote mediatutkijan haastattelusta)

Asiantuntijoiden moninaistaminen vaatii erikseen työtä ja pohdintaa. Tämä
metatyö ei välttämättä ole toimituksessa tällä hetkellä kenenkään vastuulla
eikä sille ole varattu erikseen aikaa.
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Digitaalinen julkaisuympäristö edellyttää, että journalistisia juttuja tehdään
paljon, mutta toimittajia tähän työhön on yhä vähemmän. Onko
toimittajilla aikaa käydä läpi sisältöjä ja hioa niitä jotta varmistetaan, etteivät
ne ylläpidä ennakkoluuloja tai valta-asetelmia? Journalistiset
tarkoitusperät ja ideaalit eivät aina vastaa toimituksen hektistä arkea.

Toimitustyö ei ole liukuhihnatyötä

Laadukas toimitustyö vaatii riittävästi ajallista resursointia. Haastatteluissa
nostettiin esiin, että vakiintuneissa mediayhtiöissä on hyvin
kustannustehokas tuottamisen tapa. Kun tekeminen on hyvin
standardoitunutta, kynnys muuttaa ajattelutapaa, ottaa riskejä ja tehdä
toisin on paljon korkeammalla. Se voi puolestaan johtaa siihen, että asiat
tehdään mieluummin varman päälle ja tutulla kaavalla.

Toimituksilta vaaditaan kuitenkin riskinottokykyä, jotta uusia
toimintatapoja ja kerronnan muotoja voidaan ottaa käyttöön.

Työntekijöillä on myös eri vahvuuksia ja tapoja tehdä töitä. Esimerkiksi
pitkän linjan toimittajat tuovat arvokkaita näkökulmia työyhteisöön, mutta
hektinen työtahti voi ajaa heitä pois toimitustyöstä.

#REPRESENTAATIOT

Representation matters!

Journalistisen median yksi tehtävä on selittää maailmaa. Usein se tapahtuu
makrotasolla: on helpompaa ja nopeampaa haastatella asiantuntijaa, joka
tarkastelee asioita laajasti ja ylhäältä, kuin kuulla erilaisia ihmisryhmiä, joita
aihe koskettaa.
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Millaiset äänet sitten nousevat esiin journalistissa sisällöissä? Millaista
narratiivia eli kertomusta sisällöt tuottavat tai toistavat?

Useilla journalisteilla on toki pyrkimys kuulla sitä ihmisryhmää, jota juttu
käsittelee. Jos aiheesta kuitenkin kuullaan vain asiantuntijaa, voi syntyä
hankauskohtia, jos asiantuntija edustaa kovin erilaista todellisuutta kuin
jutussa käsiteltävät ihmiset. Myös asiantuntija lähestyy aihetta omasta
näkökulmastaan.

Entä onko aiheella tai sukupuolella väliä? Mediatutkijoiden
haastattelujen perusteella vaikkapa naisia ja miehiä käsitellään toisinaan eri
tavalla mediassa: esimerkiksi miesten tunnepitoisia ulostuloja ei kehystetä
samalla tavalla “tunnekuohuiksi” kuin naisten kohdalla. On myös aiheita,
kuten talous, jonka kohdalla aiheesta kuultava joukko on rajautunut hyvin
pieneksi, vaikka aiheesta olisi sanottavaa monialaisemmalla joukolla
asiantuntijoita. Taustalla vaikuttavat usein tiedostamattomat ennakko-
luulot, jotka ohjaavat valintoja huomaamatta.

Tarvitsemme erilaisia ihmisiä eri rooleihin, ei vain
kokemusasiantuntijoina tai silloin, kun asia koskee tiettyä ryhmää.

Kuka on asiantuntija?

Mediassa näkyvä asiantuntijuus ohjaa käsityksiä siitä, millaisia
ominaisuuksia pidetään yhteiskunnassa asiantuntijalle sopivina ta kenet
ylipäätään nähdään asiantuntijana. Representaatioilla voi olla suuri
vaikutus esimerkiksi siihen, millaisiin uramahdollisuuksiin eri taustoista
tulevat henkilöt uskovat.

Asiantuntijuus näkyy suomalaisessa mediassa usein valkoisena,
keski-ikäisenä, keskiluokkaisena, heteronormatiivisena ja
miesvoittoisena.

Valkoisuus ja keskiluokkaisuus jyräävät alleen huomattavan määrän
näkökulmia, jotka tekisivät suomalaisesta journalismista sisällöllisesti
rikkaampaa ja moniulotteisempaa.
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Ihmisten ulkoisten ominaisuuksien ei pitäisi määritellä heidän arvoaan
asiantuntijana median ja sitä kautta median kuluttajien silmissä.

Voiko esimerkiksi vammainen henkilö olla muun kuin vammaisuuden
asiantuntija ja tarvitseeko vähemmistön edustajan ylipäätään puhua
vähemmistöaiheista päästäkseen ääneen?

#SISÄLLÖT

Raikkaita näkökulmia vai varman päälle pelattuja

valintoja?

Näkyykö moninaisuus sisältötasolla? Mediatalot käyttävät valtavasti erilaista
katsojadataa, tutkivat yleisöjä ja pyrkivät tuottamaan yleisönsä kaltaista ja
heitä kiinnostavaa sisältöä. Lisäksi journalismin toimintalogiikka rohkaisee
”poikkeuksien” nostamiseen, jolloin päädytään helposti vahvistamaan
normeja.  Myös ajatus keskivertoyleisöstä istuu tiukassa.

“ Kuvitellaan myös, että ihmisiä ei kiinnosta mikään muu kun se,
mitä ne itse on. Ja sehän ei pidä paikkaansa. Että jos asioita

tehdään mielenkiintoisella tavalla tai jotenki puhuttelevana, niin
sillonhan ne voi kiinnostaa ihan kaikkia. ”

(ote media-alalla työskentelevän haastattelusta)

Vaikka uusia sisältökokeiluja tehdään, uuden kokeilua rajoittaa
tehokkuuden vaatimus ja rajalliset resurssit. Tarvitaan kuitenkin
rohkeutta uudistua ja kokeilla uusia kerronnan tapoja.
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“ Et ehkä enempi medioista pelätäänkin liikaa sitä, että jos kaikki ei
ookkaan sitä noppapottia, mitä on katottu -70-luvulta asti ja sitten
tuleeki yhtäkkiä vähän eri näköistä ja oloista ja erilaisii ihmisii sinne

mediaan ja sit ajatellaan, et se yleisö on tyhmä. Kyllähän
suomalaiset on fiksuu jengiä, että ne voi lähtee vaikka mihin hyvin

mukaan. ”

(ote media-alalla työskentelevän haastattelusta)

Väestöpohja moninaistuu, joten journalismin ei kannata sivuuttaa
lukijoitaan sisällöissään.

“ Se on niin eurosentrinen se koko asia, että on peruslukija, joka on
korkeekoulutettu tai keskiluokkainen, valkoinen ihminen. Ja kaikki

mikä ei mahdu siihen, suljetaan ikään kuin ulos, että se ei oo
riittävän hyvää. Se ei oo journalismia. Se on jotain muuta. Siinä on

joku sellanen primitiivinen tai villi elementti, joka ei sovi
journalismiin. ” 

(ote media-alalla työskentelevän haastattelusta)

Onko vastakkainasettelu välttämätöntä?

Erilaisia vastakkainasetteluja rakennetaan mediassa jatkuvasti. Usein tätä
perustellaan neutraliteetilla: halutaan kuulla “molempia ääripäitä”.
Todellisuudessa se on helppo keino tuottaa huomiota herättävää sisältöä.
On kuitenkin paljon asioita, joille ei ole vastakohtaa.

Monissa aiheissa, kuten ilmastonmuutoksessa, ollaan astuttu ulos
mustavalkoisesta keskustelusta, mutta esimerkiksi pakolaisuutta ja
maahanmuuttoa käsitellään harvemmin ilman kahtiajakoa.

Tämä saattaa johtaa siihen, että haastateltavaksi ei päädy aiheen
asiantuntija, vaan keskustelua käydään mielipiteiden varassa. Tämä voi
vääristää sisältöjä. Vastakkainasettelun tuloksena päädytään vahvistamaan
polarisoitumista, itse keskustelussa ei päästä rakentavalle tasolle,
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synnytetään kilpailua siitä, kuka on oikeassa ja kuka väärässä, jonka myötä
poterot vain vahvistuvat. Kuluttajalle tämä vastakkainasetteluun
perustuva roolitus voi olla ennalta-arvattavaa ja tylsää.

Minkä pitäisi muuttua tuotantoprosessissa, jos vastakkainasettelun sijaan
yritettäisiin rakentaa aitoa dialogia ja viedä varsinaista aihetta eteenpäin?
Miten media voisi tuottaa solidaarisuutta?

Muotojen ja kerronnan tapojen uudelleen miettiminen voi tuottaa
raikkaampaa sisältöä, vaikka uutiset sinänsä pysyvät samana. Tämä vaatii
rohkeutta sekä halua purkaa normeja, ehkä myös uusien ihmisten mukaan
ottamista ja uusia näkökulmia.

#MEDIAKUVASTO

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa

Sillä on merkitystä, keitä näemme ja millä tavalla heidät esitetään. Kuva voi
olla hyvin tunnepitoinen, herättää tunteita ja ohjata voimakkaasti ajatuksia
tiettyyn suuntaan. Esimerkiksi rasismin ja vihapuheen levittämisessä
kuvallinen kerronta on ollut keskeistä: sen kautta on tuotettu käsitystä
esimerkiksi “uhkaavista maahanmuuttajista”.

Stereotyyppiset kuvitukset vahvistavat normeja ja ihanteita, ja usein
käytetyt kuvapankit sisältävät helposti geneerisiä kuvia.

Tyypillisesti esimerkiksi lihavuutta tai homoseksuaalisuutta esitetään
kuvituksessa siten, että kuvan henkilöstä rajataan pää kuvan ulkopuolelle
tai kasvoja ei näytetä, jolloin tällainen ihminen ei saa näkyä mediassa
kokonaisena. Stereotyyppiset kuvavalinnat ovat yleisön aliarvioimista:
elämme visuaalisessa kulttuurissa ja kuvanlukutaito on kehittynyt.
Kuvituksissa ei tarvitse mennä helpoimman kautta!
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Kuvavalinnat rakentavat yhteiskuntaa

Käydäänkö toimituksissa keskustelua siitä, kuinka yhteiskunnan
moninaisuus näkyy kuvavalinnoissa? Kuvien avulla luodaan käsitystä siitä,
keitä olemme, ketkä kaikki kuuluvat tähän yhteiskuntaan, kuka on
kansalainen.

Jokaiselle meistä on tärkeää nähdä ainakin joskus itsemme kaltaisia
ihmisiä esillä mediassa.

Siksi kuvavalintoja olisi syytä miettiä ensimmäistä ajatusta tai mielikuvaa
pidemmälle. Tarvitaan tietoisia linjauksia kuvien käytöstä sekä toimittajan
ja kuvatoimittajan yhteistyötä.
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3. Journalistin keinoja

moninaisuuden

huomioimiseen

24



#NÄKÖKULMAT

Ajatteletko automaatiolla?

Toimittajan ammattitaitoon kuuluu ottaa selvää asioista, jotka eivät ole
itseä lähellä tai kuulu omaan elämänpiiriin. Emme kuitenkaan elä tyhjiössä:
ihmisen oma tausta ja kokemus vaikuttavat väistämättä siihen, miten hän
katsoo maailmaa tai löytää juttuaiheita.

Kaikilla meillä on taipumusta yleistää omasta kokemuksesta ja
normalisoida omaa elinpiiriämme.  Siksi myös syntyy herkästi me vs.
muut-asetelma, kun kirjoitetaan jostain oman kokemuspiirin
ulkopuolisesta asiasta.

Omaa positiota vallankäyttäjänä ei aina tiedosteta: valta näkyy siinä, mitä
huomioidaan ja mitä jätetään huomioimatta, millaisia rajauksia tehdään ja
ketä kuunnellaan.

Check your privileges!

Automaattisten oletusten, tiedostamattomien asenteiden ja stereo-
tyyppisen ajattelun välttäminen ei ole helppoa, etenkin jos itse ei kuulu
mihinkään selkeään vähemmistöön. Myös oman itsen ulkopuolelle
näkeminen vaatii harjoittelua.

Tässä ei kukaan tule valmiiksi, mutta itsensä haastaminen syvempään
reflektioon palkitsee.

Kun ei tartuta ensimmäiseen ajatukseen, mielikuvaan tai omaan
oletukseen, on mahdollista löytää aivan uusia ajattelutapoja ja näkökulmia.
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Sylvia Duckworthin etuoikeuskehä auttaa hahmottamaan risteäviä,
epätasa-arvoistavia lähtökohtia. Kehä ei sisällä kaikkia mahdollisia
epätasa-arvoa tuottavia tekijöitä, mutta se voi lisätä ymmärrystä erilaisten
lähtökohtien vaikutuksesta.
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#KRITIIKKI

Aina ei onnistu

Usein sanotaan, että palaute on tärkeää, mutta kuinka hyviä olemme
ottamaan palautetta vastaan? On syytä pitää mielessä, että kun kirjoitetaan
erilaisista ihmisryhmistä, ollaan usein äärimmäisen herkkien ja henkilö-
kohtaisten asioiden äärellä.

Medialla on julkinen rooli ja mahdollisuus käyttää valtaa. Suomessa on
lisäksi vahva luottamus mediaan. Se antaa hyvät lähtökohdat toiminnalle,
mutta korostaa myös vastuuta journalistisessa työssä. Media-alaa ohjaavat
journalistin ohjeet ja sisäistä säätelyä toteuttaa Julkisen sanan neuvosto,
mutta ne eivät tee kenestäkään erehtymätöntä.

Alan sisäinen kriittinen keskustelu on tärkeää, jotta ei sorruttaisi
itsetyytyväisyyden kulttuuriin.

On tärkeää tunnistaa, milloin kritiikki on aiheetonta tai milloin siihen liittyy
vaikuttamispyrkimyksiä, milloin taas on oikeasti mokattu ja missä on peiliin
katsomisen paikka.

Rakentava kritiikki vie eteenpäin

Kelle tahansa asiantuntevassa ammatissa olevalle ihmiselle on vaikeaa
huomata olevansa väärässä, kuunnella ja yrittää opetella joltain toiselta.
Sosiaalisen median välittömyys asettaa lisähaasteita tilanteissa, jotka
edellyttävät reflektiota, sillä oma sisäistäminen ja oppiminen voi tapahtua
hitaasti. Ensimmäinen reaktio on helposti puolustautuminen, vaikka ehkä
tarvittaisiin aikalisä ja mahdollisuus ottaa selvää mikä meni pieleen.
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“ No, kirjotit nyt jonkun jutun, mikä luettiin transfobisena ja tulee
joku myrsky siitä. Pitäiskö sit olla, että sitten esimies tulee sanomaan
että okei, nyt otatkin tässä pari päivää aikaa. Etitään sulle joku, joka
voi nyt keskustella sun kans tästä asiasta, vaikka joku joka voi sulle

selittää, että mikä tässä nyt meni pieleen. Maksetaan jollekin
asiantuntemuksesta. ”

(ote mediatutkijan haastattelusta)

Rakentava kritiikki voi kuitenkin parhaimmillaan viedä eteenpäin: kömpelöt
ajatukset karsiutuvat ja analyysit terävöityvät. Jos aihetta kritiikkiin on ja
syy on ollut kiire toimituksessa, miksei sitä voisi myöntää?

Joskus saatetaan pelätä, että yleisön kuuntelu tai oman vajavaisuuden
myöntäminen johtaa siihen, että median oma päätösvalta heikkenee.
Juttujen tekeminen vuorovaikutteisemmin ei kuitenkaan tarkoita sitä, että
toimituksen päätösvalta tai toimittajan arvovalta vähenee.

Kuuntelemalla ja yrittämällä ymmärtää myös kritiikkiä voi oppia ja
laajentaa omaa ajatteluaan ja ymmärrystä maailmasta, jonka kanssa on
tekemisissä, mutta se vaatii nöyryyttä ja empatiaa.

Sosiaalinen media on muuttanut palautteen antamista

Some on muuttanut medioita: aiemmin yksisuuntainen tiedonvälitys
on muuttunut kommunikaatioksi yleisön kanssa, eivätkä mediat
enää voi elää irrallaan sosiaalisesta mediasta. Median tapaa käsitellä
asioita seurataan tiiviimmin, ja yleisöllä on suora väylä kommunikoida
ja antaa palautetta median tekijöille, kuten toimittajille.

Joskus erilaiset kohut saavat kohtuuttomia mittasuhteita somessa ja
välillä tuntuu, että virheiden tekeminen on someaikakaudella
suorastaan fataalia. Parhaimmillaan sosiaalinen media kuitenkin
mahdollistaa journalistien ja yleisön keskustelun jostain
yhteiskunnallisesta aiheesta.

Kokonaan oma ilmiönsä on vihapalaute, joka on vahvasti
sukupuolittunutta: julkisesti toimivat naiset joutuvat kohtaamaan
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paljon enemmän uhkailua ja asiattomuuksia. Tällainen ei ole
“normaalia kritiikkiä”, joka kuuluu toimittajan työhön. Hyökkäyksen
kohteeksi joutuminen vaikuttaa työkykyyn ja saattaa lamaannuttaa.

Päätoimittajien tai muiden valtapositiossa olevien tulisi luoda
työyhteisöihin toimintamalleja ja mekanismeja, joilla tuetaan
toimittajia ja freelancereita tällaisissa hyökkäystilanteissa tai vaikkapa
rikosilmoituksen tekemisessä siten, että he eivät jää yksin tilanteen
kanssa. Entä jos jutun myötä haastateltava joutuu vihapuheen
kohteeksi? Kuinka toimitus seisoo tarinoidensa takana ja voi tukea
uhria?

#ARVOT

Mitkä arvot ohjaavat meitä?

Journalismilla on paljon hyviä tavoitteita, kuten oikeudenmukaisuus ja
tasa-arvo. Lähes kaikki Suomen journalistiset mediat ovat sitoutuneet
esimerkiksi yhdenvertaisuuden edistämiseen. Myös yleisöjen ja kuluttajien
on helpompi luottaa mediaan, kun sillä on selkeästi julkilausutut tavoitteet
ja arvot. Lisäksi monelle toimittajalle syy työskennellä alalla on liberaali
arvo- ja aatepohja.

Mutta miten arvot näkyvät käytännössä?

Tarvitaan rohkeutta kuunnella arvoja sekä arvopohjaista johtajuutta. Jos
vain tasapainoillaan eri näkökulmien välillä, on vaarana kadottaa arvot. Ei
ole arvoja, on vain näkökulmia. Haastatteluissa viitattiin esimerkiksi
äärioikeiston saamaan tilaan ja näkyvyyteen mediassa, jossa ei aina olla
selkeästi asetuttu puolustamaan ihmisoikeuksia:

29



“ Jos ne tavotteet on lähinnä kaupallisia, että saadaan vähän
enemmän ihmisiä lukemaan tai katselemaan, niin sillon jos

vastakkain on nyt vaikka ihmisoikeudet ja kaupalliset tavoitteet, niin
ne ihmisoikeudet ihan varmasti häviää, jos ei niitä jotenkin oteta
vahvemmin. Ja jos ei niil oo sitä selkeetä tukea sieltä ihan johdon

tasolta. ”

(ote mediatutkijan haastattelusta)

Toimittajan ideaalina on olla ulkopuolinen tarkkailija, mutta onko se
koskaan täysin mahdollista? Mediassa helposti vahvistetaan olemassa
olevia valtarakenteita antamalla tilaa niille, joilla on jo ennestään valtaa.
Oma, näennäisen neutraali positio voi toistaa vahvasti vallitsevaa ideologiaa
vaikkapa ydinperheestä.

“ Mutta just se, että kun me on totuttu et se objektiivisuus tarkoittaa
tiettyjä, neutraaleina pidettyjä asioita, mut kun ei ne oo neutraaleja.
Sehän tässä just on, että miten tietynlainen talousideologia vaikka

on saatu löytyä läpi neutraaliksi. ”

(ote mediatutkijan haastattelusta)

“ Kyllähän kaikella medialla joku agenda on. Että se voi olla sit se
kaupallinen agenda, se on ihan yhtä lailla agenda. Et jotenki sitä, se

on ihmeellinen myytti, että sillon ei muka mitään arvoja olis. ”

ote mediatutkijan haastattelusta
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#YHDENVERTAISUUS

Työkalupakki sensitiivisempään journalistiseen

työhön - maailma muuttuu juttu kerrallaan

Oletko kiinnostunut uusista tavoista rakentaa luottamusta haastateltavan
tai kuvattavan kanssa? Haluatko saada moninaisuutta huomioivia työ-
välineitä toimitustyön eri tilanteisiin ja erityisesti sensitiivisten aiheiden
käsittelyyn sekä edistää inkluusiota media-alalla?

Kokeile täydentää työskentelyäsi toimittajan sensitiivisen työmetodin
avulla. Se on eräänlainen check-list journalistisen tuotantoprosessin eri
vaiheisiin.

Metodin tarkoituksena on herkistää huomaamaan ja purkamaan
meissä jokaisessa tapahtuvia automaattisia ajattelumalleja, jotta
yleisölle voitaisiin tuottaa yhä kiinnostavampaa journalismia.

Monet metodin työtavoista ovat varmasti useimmilla toimittajilla jo
työkalupakissa, mutta tähän osioon on koottu yhteen kokonainen toimitus-
ja tuotantoprosessi.

Metodia voi hyödyntää osana toimituskäytäntöjä, haastattelu- ja kuvaus-
tilanteita ja niiden ympärillä tapahtuvaa työtä. Erityisesti se sopii henkilö-
haastattelujen ja erilaisten ilmiöiden käsittelyyn, mutta työtapojen avulla
myös uutisjutuista voidaan saada moniulotteisempia.

Työskentelymetodia varten on haastateltu toimittajia, kuvaajia ja
kuvatoimittajia sekä sitä on hyödynnetty ja kehitetty RARE Median
toiminnassa.

Mikä on sinun asemasi journalismin ammattilaisena? Entä mikä on
jutun kohteen asema yhteiskunnallisissa valtarakenteissa? Näiden
kahden asian suhteen hahmottaminen on avain sensitiivisempään
työskentelyyn ja sitä kautta yhä laadukkaampaan ja inklusiivisempaan
journalismiin.
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SUUNNITTELU - Huomio tulokulmaan ja omaan
lähtökohtaan

Miksi tämä aihe?

Tiedonvälitys on journalismin ytimessä. Juttuaihetta valitessa on hyvä
miettiä syitä sen teolle ja sitä, miksi juuri tästä aiheesta on tuotettava tietoa.

I love power!

Millaisia valtarakenteita tai ennakkokäsityksiä aiheeseen liittyy? Kuinka
vaihtoehtoiset tulokulmat voisivat vaikuttaa jutun sisältöön ja loppu-
tulokseen? Oman vallan ja yhteiskunnallisen aseman hahmottaminen
suhteutettuna haastateltavaan tai kuvattavaan on sensitiivisemmän
työskentelyn kulmakiviä.

Kuvaajan ja toimittajan yhteistyö

Kuka tai ketkä ovat sopivimmat henkilöt tekemään juttua? Miten toimittaja
ja valokuvaaja saavat kuultua toistensa näkemyksen jutusta ja sovitettua ne
osaksi kokonaisuutta? Millainen on kuvaajan asema suhteessa
kuvattavaan? Mitä vähemmän jutun kohteella on valtaa, sitä tärkeämpää
hänen toiveensa olisi tulla kuulluksi myös kuvaukseen liittyen.

Ketä kuullaan ja mistä aiheesta?

Kenelle annetaan ääni (ja kenelle ei)? Miten haastattelujen kohteet valitaan
ja mitkä asiat siihen vaikuttavat?

Mitä herkempi aihe, sitä enemmän resursseja

Erityisesti, jos kaikki juttua tekevät ovat uusilla vesillä aiheen kanssa, jutun
tekoon on tärkeää varata tarpeeksi aikaa. Kiireen tunnun minimointi niin
haastattelutilanteessa kuin kuvauksissa on mahdollista tehdä jo
toimituksessa ennen haastattelua.

Toistanko vahingossa vanhaa levyä?

Millaisia kertomuksia, asioita ja valtasuhteita sisällöllä tuetaan?
Vahvistavatko ne stereotypioita?
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ESITUOTANTO JA VIESTINTÄ - Kuinka rakennan
luottamusta haastateltavaan tai kuvattavaan?

Aiemmat representaatiot

Miten kyseistä aihetta tai henkilöä on käsitelty aiemmin mediassa? Miten
voit osallistua näiden juttujen muodostamaan dialogiin? Pohdi myös,
millaisia asenteita tai arvoja jutusta välittyy? Älä toista vahingollisia tapoja
ja pohdi, voitko rakentaa uudenlaisia representaatioita omilla valinnoillasi.
Kyseenalaista omia ja muiden tekemiä valintoja!

Esihaastattele!

Tee esihaastatteluita, jotta pääset rakentamaan luottamusta jutun
kohteeseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Voisitko kysyä
henkilöltä, miten hän haluaisi tulla esitetyksi ja miten hän suhtautuu
hänestä tai aiheesta mahdollisesti aiemmin tehtyihin julkaisuihin? Tätä
kysymystä on erityisen merkityksellistä pohtia, jos henkilön asema
yhteiskunnallisissa valtarakenteissa on heikko tai jos aihe on sensitiivinen ja
suppeasti edustettu mediassa.

Take your time

Haastattelun rakentaminen tapahtuu ajan kanssa. Haastateltavan kanssa
näkökulmia voi pohtia yhdessä. Voitko kysyä, onko hän jo rakentanut
valmiin tarinan jutulle? Jos näin on tehty, on hyvä pohtia sitä, onko tämä
tarina tarpeellinen. Usein reportaaseissa ja henkilökuvissa on syytä myös
haastatella muita kuin itse jutun päähenkilöitä.

Apua avoimista kysymyksistä

Haastattelukysymysten luontiin tarvitaan paljon avoimia kysymyksiä, jotta
haastateltavalla on mahdollisimman paljon tilaa kertoa asiansa ja tarinansa
tarpeeksi kattavasti. Avoimessa kysymyksessä kysytään haastateltavan
mielipidettä aiheesta sen sijaan, että hän voisi vastata väittämään kyllä- tai
ei-vastauksella. Tavoitteena on pyrkiä dialogisuuteen, jossa haastateltavan
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kokemukset otetaan huomioon. Avointen kysymysten käyttäminen
ehkäisee toimittajan ennakkoajatuksien pohjalta tapahtuvaa tiedostettua
tai tiedostamatonta ohjailua ja antaa valtaa haastateltavalle kertoa
tarinansa itse.

Sensitiivisen lähestymistavan ei tarvitse tarkoittaa sitä etteikö
haastateltavaa tulisi kuulla mahdollisimman syvällisesti tai uskaltaa kysyä
häneltä vaikeitakin kysymyksiä. Avointen kysymysten rinnalla runsaat
jatkokysymykset auttavat tutkimaan juttuaihetta perusteellisesti. Anna
kuitenkin haastateltavalle tilaa tuoda käsittelyyn ne asiat, jotka hän on
valmis tuomaan esille.

Ole auki

Luottamus on keskiössä hyvässä henkilökuvassa. Ole rehellinen omista
motiiveistasi ja kokeile antaa itsestäsi irti jotain henkilökohtaista, jos se
tuntuu luontevalta. Tämä voi auttaa laskemaan mahdollisen muurin sinun
ja jutun kohteen välillä. Käy jutun työprosessit läpi kuvattavan tai
haastateltavan kanssa, jotta hän ymmärtää, mihin on lähdössä mukaan. Jos
sinulla on toiveita jutun kuvauksen suhteen, kommunikoi niistä kuvattavan
kanssa, jottei ideat tule yllätyksenä.

KUVAUS- JA HAASTATTELUTILANNE - Mistä sensitiivisyys
rakentuu?

Dialogisuus

Dialogisuus on keskiössä sensitiivisemmässä journalistisessa
työskentelyssä. Omat ambitiot voivat kulkea mukana, mutta ne eivät voi
olla ainoa syy jutun tekemiseen. On vanhanaikaista ajatella, että journalismi
pyhittää kaikki keinot. Minkä kustannuksella olet toteuttamassa visiotasi?

Avoimet kysymykset - again

Suosi avoimia kysymyksiä tässäkin työvaiheessa. Haastattelu- ja
kuvaustilanteessa voi lisätä dialogisuutta esimerkiksi avaamalla omia
kokemuksia ja näyttämällä jotain itsestään, jos tämä tuntuu luontevaltaa.
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Tämän kautta voi syntyä hedelmällistä keskustelua ja läpinäkyvyys jutun
tekemisestä lisääntyy.

Kiire seis!

Pyri tekemään kuvaus- ja haastattelutilanteesta mahdollisimman kiireet-
tömän tuntuinen niin itsellesi kuin jutun kohteelle. Rauhallinen ilmapiiri on
oleellista luoda koko työryhmään tilanteessa, sillä kireys tarttuu helposti
ihmisestä toiseen.

Always learning

Ole avoin oppimaan uutta. Sinun tehtäväsi on kuunnella ja käyttää valtaa ja
ammattitaitoasi harkiten ja vastuullisesti.

JÄLKITUOTANTO - Miten editointi voi vaikuttaa jutun
sensitiivisyyteen?

Stereotypiat roskiin

Myös tässä työvaiheessa on tärkeää huomioida, ettet toista vahingollisia tai
harhaanjohtavia stereotypioita kuvavalinnoissa, leikkauspöydällä ja
tekstissä vaikkapa sanavalinnoilla. Jos olet epävarma, kysy sinua aiheesta
enemmän tietävältä apua.

Näkökulman moninaisuus

Kun juttu on valmis, luetuta se mahdollisuuksien mukaan vielä jutun
kohteella. Voisiko kuvia myös näyttää hänelle ennen julkaisua? Päätösvalta
julkaisusta pysyy yhä toimituksessa, mutta jutun kohde tulee kuulluksi näin
koko prosessin ajalta ja hänen näkökulmansa tunnistetaan ja otetaan
huomioon.

Tarinat eivät pidä aina paikkaansa! Sensitiivisyys ei tarkoita sitä, etteikö
toimittajan ja kuvaajan tehtävä ole asioiden kriittinen tarkastelu.
Työprosessin aikana on punnittava omien motiivien lisäksi myös
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haastateltavan tai kuvattavan motiiveja. Tämä on kuitenkin lähtökohta,
jonka journalistit kohtaavat lähestymistavasta riippumatta.

Viimeinen vilkaisu valtaan

Vallan suhteuttaminen tässäkin työvaiheessa on tärkeää: Onko jutun
aiheena esimerkiksi nuori henkilö, joka ei ole ennen tullut kuulluksi
mediassa vai poliitikko, joka käyttää ammatissaan paljon valtaa ja
työskentelee julkisuuden kanssa?

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Esituotannon ja esihaastattelujen merkitys palkitaan usein työn lopussa

eheänä kokonaisuutena.
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Tekijät ja kumppanit

RARE Media
Vilma Rimpelä, toimitusjohtaja

Orna Ben Lulu, päätoimittaja

Jan Huhtanen, tuottaja

Emmi Huhtanen / vapaa
toimittaja

Yhteistyössä
Sanna Spisák / Turun yliopisto

Naomi Holopainen / Ataá Agency

Wanda Holopainen / Ataá Agency

Tutkimushaastateltavat
Leena-Maija Rossi / Helsingin
yliopisto

Koko Hubara / vapaa toimittaja

Markku Niskanen / Helsingin
Sanomat

Saara Särmä / Tampereen yliopisto

Lloyd Libiso / Yle

Emmi Nuorgam / vapaa toimittaja

Camilla Haavisto / Helsingin
yliopisto

Eeva Lehtimäki / MTV

Iina Artima-Kyrki / Me Naiset

Kaarina Nikunen / Tampereen
yliopisto

Graafinen suunnittelu ja taitto
Sara Saarelainen, infografiikat

Emmi Huhtanen, oppaan pdf-versio

Rahoittaja
RARE X Diversity-hanketta on rahoittanut Media-alan tutkimussäätiö.

www.medialantutkimussaatio.fi

Säätiön tarkoituksena on edistää painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen
digitaalisen median ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä
tukemalla liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus-, kehitys ja innovaatiotyötä,
koulutusta sekä osaamisen kehittämistä ja mediaan liittyvien tarpeiden
ymmärtämistä.
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KENEN TIETOO?

Opas moninaisempaan ja inklusiivisempaan journalismiin

Verkkoversio ja lisämateriaalit osoitteessa:

www.kenentietoo.fi

RARE Media

www.raremedia.fi
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