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1 JOHDANTO 

 

Palataan hetkeksi ajassa noin kaksi vuotta taakse päin, vuoteen 2011. Olen 

puolta vuotta aikaisemmin aloittanut Oulun yliopistossa tiedeviestinnän opiske-

lun. Osallistun muutaman opiskelijatoverini kanssa Lääkärilehden toimittajan ja 

terveysjournalismin tutkijan Ulla Järven luennolle. Luennon päätteeksi Järvi ker-

too mahdollisista tulevista tutkimushankkeistaan. Ja silloin sen tajuan, tuohon 

työhän haluan mukaan. 

Tutkimuksen tulisi lähteä liikkeelle jostain kiinnostusta herättävästä ilmiöstä tai 

tehdystä havainnosta (Hirsjärvi ym. 2010, 71). Tätä terveysjournalismi juuri mi-

nulle on. Minua kiinnostaa kuinka terveyttä, sairautta ja hyvinvointia mediassa 

käsitellään. Millaisia juttuja näistä aiheesta kirjoitetaan ja kuinka paljon?  

Torkkolan (2008, 92) mukaan terveysaiheet kuuluvat journalismin vakioaiheisiin 

ja ne kiinnostavat myös yleisöä. Varsinaisia terveysjournalismin tutkimuksia 

Suomessa on kuitenkin tehty vielä harvakseltaan. Ulla Järvi tutkii elokuun 2011 

terveysaiheisten juttujen syntyprosessin ja Mervi Rytkönen (Joensuun yliopis-

tosta) tutkii niiden ymmärtämistä lukijoiden keskuudessa. 

 
Terveysviestintää on jonkin verran tutkittu muiden lehtien kuin Savon Sanomien 

osalta, hyvä esimerkki on muun muassa Sinikka Torkkolan määrällinen analyysi 

Aamulehden terveysjutuista vuodelta 2008. 

 

Itsellenikin tämän tyyppinen tutkimus on jo tuttua, koska tein keväällä 2007 Ou-

lun seudun ammattikorkeakoulun medianomin tutkintooni liittyvänä lopputyönä 

tutkielman syömishäiriöitä käsittelevistä aikakausilehtien artikkeleista vuodelta 

2006 (Jyrinki 2007). Toki kyseessä oli suppeampi tutkimus, mutta periaate kui-

tenkin sama. 

 

Graduni on osa laajempaa tutkimusta. Pääsin mukaan tekemään jotain sellais-

ta, jota ei aiemmin ole tehty Suomessa ja jotain sellaista, joka kiinnostaa minua 

tutkijana ja journalistina. 
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Talous, tiede ja ihmisläheisyys - tutkimus sisältää määrällisen analyysin Savon 

Sanomien terveysjournalismista syyskuulta 1992, syyskuulta 2002 ja syyskuulta 

2012. Määrällisen analyysin jälkeen on vuorossa laadullinen. Jokaiselta esi-

merkkikuukaudelta teen sisällönanalyysin kolmesta terveysartikkelista. 

Kolme artikkelia per kuukausi määräytyvät Ulla Järven väitöskirjassaan, Media 

terveyden lähteillä - Miten sairaus ja terveys rakentuvat 2000-luvun mediassa, 

vuonna 2011 määriteltyjen terveysjournalismin lajityyppien perusteella. Nämä 

lajityypit ovat taloudellinen terveysjournalismi, tieteellinen terveysjournalismi 

sekä inhimillinen terveysjournalismi. Tutkimusote on induktiivinen: se päättyy 

yksityisistä havainnoista yleisiin merkityksiin (Hirsjärvi ym. 2010, 266). 

Median yleisö muuttuu ja terveyskäsityksemmekin muuttuvat vuosikymmenien 

myötä (Järvi 2011, 24). Tämä tutkimus selvittää, muuttuvat Savon Sanomien 

terveysaiheiset artikkelit myös vuosikymmenien kuluessa ja jos muuttuvat, niin 

mihin suuntaan. 

Tutkielmani rakentuu kolmesta eri osa-alueesta.  

Ensimmäinen osa on tutkimuksen teoreettinen perusta. Luvussa kaksi määritte-

len alkuun, mitä on terveysviestintä. Tätä termiä tarkennan edelleen määritte-

lemällä tarkemmin yhden terveysviestinnän alueen, terveysjournalismin. 

Luvussa kaksi luon myös katsauksen siihen, millaista tutkimusta Suomessa on 

terveysjournalismin saralla aikaisemmin tehty sekä selvennän käsitteitä talou-

dellinen -, tieteellinen -, ja inhimillinen terveysjournalismi. 

Luku kolme sisältää ensin esittelyn tutkimusaineistostani ja sen jälkeen selvityk-

sen käyttämistäni tutkimusmetodeista, määrällisestä ja laadullisesta tutkimuk-

sesta sekä sisällönanalyysistä.  

Luvusta neljä alkaa tutkielmani toinen osa eli varsinainen tutkimusosuus. Luku 

neljä pitää sisällään määrällinen analyysin Savon Sanomien terveysartikkeleista 

syyskuilta 1992, 2002 ja 2012.  
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Seuraava, viides luku, on sisällönanalyysi yhdeksästä esimerkkinä toimivasta 

terveysartikkelista. Tässä luvussa selvitän jokaisesta artikkelista niiden keskei-

simmät piirteet, esimerkiksi ketä artikkelissa on käytetty tietolähteenä, ketkä 

kuuluvat artikkelin kohderyhmään tai mitä muita elementtejä artikkelista leipä-

tekstin lisäksi löytyy. 

Kolmas osa pro gradu -tutkielmaa on sitten tutkimuksen yhteenveto ja pohdinta. 

Tämä osa muodostuu luvuista kuusi, joka on yhteenveto tutkimuksen tuloksista, 

ja seitsemän.  

Seitsemännessä luvussa esitän pohdintaa omasta työskentelystäni sekä tutki-

mukseni tulosten yleistettävyydestä. Samassa luvussa esitän myös ideoita uu-

sista tutkimuskohteista tai jatkotutkimuksesta terveysjournalismiin liittyen. 

Työn lopussa ovat lähdeluettelon lisäksi liitteinä yhdeksän sisällönanalyysiin 

valikoitunutta Savon Sanomien terveysjournalistista artikkelia.  
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2 MITÄ ON TERVEYSVIESTINTÄ? 

 

Terveysviestintä on kaikkiaan hyvin laaja käsite. Itse asiassa vaikuttaa siltä, että 

se kuinka terveysviestintä määritellään, riippuu niin määrittelijästä kuin asiayh-

teydestä. Kuten Sinikka Torkkolakin (2002, 5) on todennut: terveysviestintä -

termistä ei ole yhtä yhteneväistä määritelmää. 

Tunnetuimman ja ehkä eniten käytetyn terveysviestinnän määritelmän on esit-

tänyt YK:n alainen kansainvälinen terveysjärjestö WHO. WHO:n antaman mää-

ritelmän mukaan terveysviestintä on keskeinen keino välittää yleisölle terveys-

tietoa ja pitää yllä julkista keskustelua merkittävistä terveyskysymyksistä. Kaik-

kia joukkoviestinnän muotoja, sekä uusia että vanhoja, voidaan käyttää levitet-

täessä yleisölle hyödyllistä terveysinformaatiota sekä lisättäessä tietoisuutta niin 

yksilön kuin yhteisönkin merkityksestä kehitykseen (WHO, 1999.)   

Toisaalta WHO:n määrittely terveysviestinnästä on ristiriitainen: yhtäältä se sul-

kee sisäänsä kaiken terveyttä koskevan viestinnän. Toisaalta se jättää ulkopuo-

lelle sellaisen viestinnän, joka koskee terveyttä, mutta joka ei ole tavoitteellista 

eikä terveyden puolesta arvolatautunutta (Torkkola 2008, 82.) Eli laajasti määri-

teltynä terveysviestintää ei ole vain sellainen viestintä, joka edistää terveyttä tai 

hoitaa sairautta, vaan terveysviestintää on kaikki viestintä, jossa käsitellään ter-

veyttä ja sairautta (Torkkola 2008, 84). 

Terveysviestintään kuuluvat niin journalismi, terveyttä ja sairautta käsittelevät 

fiktiiviset mediatekstit, internetin terveyssivustot ja terveydenhuollon sekä sisäi-

nen että ulkoinen viestintä (Torkkola 2008, 86). Näinpä terveysviestintää ei voi-

da myöskään määritellä vain joukkoviestinnäksi, vaan terveysviestintää voidaan 

yhtälailla harjoittaa myös kohde- ja keskinäisviestinnässä (Torkkola 2002,8) 

Terveysviestinnän moniulotteisuutta kuvaa hyvin myös tämä hieman vanhempi 

määritelmä: Terveysviestintää voi tapahtua suorana keskusteluna henkilöiden 

välillä tai kiertokirjeinä terveyskeskuksille tai joukkoviestintänä suurelle yleisölle 

lehdistön, radion tai television kautta (Wiio & Puska 1993, 16).  
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Samaan lopputulokseen on päätynyt myös laajasti terveysviestintää tutkinut  

Ulla Järvi. Hänen mukaansa Terveysviestinnällä tarkoitetaan kaikkea tervey-

teen, sairauteen ja terveyspolitiikkaan liittyvää viestintää (2011, 17).  

Asiayhteyden ja viestinnän kohteen mukaan terveysviestintä voi olla niin jouk-

koviestintää kuin kohdeviestintääkin. Näin ajateltuna esimerkiksi kahden kesken 

käyty keskustelu terveyteen tai sairauteen liittyvästä aiheesta on yhtälailla ter-

veysviestintää kuin sanomalehden uutiset tai television keskusteluohjelmat, 

joissa käsitellään terveyttä tai hyvinvointia. 

Vielä jokin aika sitten vallalla oli ajatus, että terveysviestinnän tavoitteena on 

terveyden edistäminen, sairauksien ehkäiseminen, sairauden hoitaminen tai 

kuntoutuminen (Wiio & Puska 1993, 16). Nykyisin ajatellaan, että niin sanottu 

terveysvalistus tai -kasvatus on vain yksi osa laajempaa kokonaisuutta.  

Terveysviestinnän määritelmää tutkiessa on myös syytä huomioita se, kuka 

toimii määrittelijänä. Terveysviestinnän tutkimuksen kentällä peuhaavat monen 

eri alan tutkijat, jotka kaikki määrittelevät terveysviestinnän eri tavoin. Joillekin, 

usein juuri terveysalan tutkijoille, terveysviestintä on nimenomaan ohjaavaa, 

positiivista terveyteen vaikuttamista. 

 Toisille, tyypillisesti viestinnän tutkijoille ja muille yhteiskuntatieteilijöille, terve-

ysviestintää on kaikki sellainen viestintä, joka liittyy tavalla tai toisella tervey-

teen, sairauteen, terveydenhuoltoon tai lääketieteeseen (Torkkola 2002, 5.) Jo-

ten terveysviestintä on tutkimusalue, jossa yhdistyvät sekä viestinnän että ter-

veyden ja sairauden kysymykset (Torkkola 2008, 40). 

Ketkä kaikki terveysviestintää sitten harjoittavat? Luonnollisesti ensimmäisenä 

tulevat mieleen niin terveydenhuollon kuin tutkimuksen ammattilaiset sekä toi-

mittajat ja muut viestinnän parissa työskentelevät. Lopulta kuitenkin on niin, että 

jokainen meistä tulee jossain vaiheessa elämäänsä harjoittaneeksi terveysvies-

tintää jossain muodossa. Tämä tarkoittaa sitä, että toisin sanoen ihmistieteiden 

tutkimuskohteet, esimerkiksi terveys ja hyvinvointi, ovat inhimillisten arvojen 

sävyttämiä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 32).  
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Terveysviestinnän käsitteeseen yhdistyy toki myös käsite terveydestä. Aivan 

viime aikoinakin on esitetty sangen erilaisia terveyden ja sairauden määritelmiä. 

Yleisimmin siteerattu lienee YK:n alaisen kansainvälisen terveysjärjestön 

WHO:n määritelmä, jonka mukaan "terveys on täydellinen fyysisen, psyykkisen 

ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila eikä pelkästään taudin tai vamman poissaolo" 

(Mikkeli 1998, 14-15.) 

 

2.1. Terveysjournalismi 

 

Terveysjournalismi on osa terveysviestintää (Järvi 2011, 17). Terveysjournalis-

min tehtävä on tiedon välittäminen, kansalaisten valistaminen ja ymmärryksen 

luominen terveyttä rakentavista tekijöistä (Laukkanen, 2009). 

Terveysjournalismissa ei kuitenkaan ole kyse valistuksesta tai terveyskasvatuk-

sesta, vaikka tautiuhan ja kaikkivoivan lääketieteen rinnalla terveysjournalistis-

ten tekstien käsittelyn keskiössä ovat sairauksien ennaltaehkäisy ja terveyden 

edistäminen (Torkkola 2002, 78).  

Terveys ja sairaus ovat median ja journalismin vakioaiheita ja useilla tiedotusvä-

lineillä on oma terveyspalstansa tai ohjelmansa. Lisäksi eri tieteenaloista juuri 

lääketiede näyttäisi kiinnostava suomalaisia eniten. Toisaalta myös terveyden-

huolto on entistä kiinnostuneempi yhteistyöstä median kanssa (Torkkola 2002, 

72.) Tähän liittyen myös Larsson (2003) painottaa, että media on nykyisin tär-

keä lääketieteellisen tiedon lähde ja lääketieteellisistä asioista raportoidaan me-

diassa laajasti. 

Täytyy kuitenkin huomioida, että terveysjournalismi ei ole pelkkää lääketiedettä. 

Sen rinnalla terveysjournalismia ovat myös esimerkiksi uutisointi terveydenhuol-

lon kustannuksista tai uusista lakiesityksistä tai alaan liittyvistä tutkimuksista. 

Yhtä hyvin terveysjournalismia ovat henkilöhaastattelut niin potilaista kuin lää-

käreistäkin. 
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Terveysjournalismiin luetaan kuuluviksi myös artikkelit esimerkiksi luontaishoi-

doista tai julkisuuden henkilöiden sekä niin sanotusti "kenestä tahansa meistä" 

lehtien palstoilla ja televisioin keskusteluohjelmissa jakamat kokemukset ter-

veydestä ja sairaudesta. 

Terveysjournalismia löytyy likimain mistä tahansa joukkoviestimestä. Mikkeli 

(1998, 16) toteaa asiasta  seuraavaa: "toisin kuin vielä parikymmentä vuotta 

sitten, kokoontuu nykyisin aerobic- ja vatsatanssiryhmiä, laihdutuskursseja, bo-

daus- ja kuntopiirejä  jokaisessa vähänkin suuremmassa kylässä. Tämänkal-

taisten harrastusten tueksi on länsimaissa viime vuosikymmeninä versonut run-

sas yksilölliseen terveydenhoitoon liittyvien lehtien, kirjojen ja palvelujen kas-

vusto, joka elää omaa, akateemisesta lääketieteen harjoituksesta osin riippuma-

tonta elämäänsä." Terveysjournalismi ei siis vain tähtää yleisönsä ja kuluttajien 

tiedottamiseen tai valistamiseen.  

Terveysjournalismissa on kyse myös kokemusten jakamisesta ja elämysten 

tuottamisesta. Hyvä journalistinen teksti välittää tietoa, vaikuttaa lukijan tuntei-

siin ja mielipiteisiin sekä parhaimmillaan saa hänet ottamaan kantaa asioihin 

(Torkkola 2002, 165). Järven  (2011, 22) mukaan journalismilla onkin ikään kuin 

kaksoisrooli sekä julkisena keskusteluareenana että julkisen keskustelun tuotta-

jana. 

Tämä Järven kommentti tarkoittaa, että journalismi antaa mahdollisuuden kes-

kustella julkisesti esimerkiksi terveydenhuollon taloudesta ja toisaalta journalis-

min tehtävä on myös nostaa aiheita julkiseen keskusteluun. 

Enemmän pohdittu terveysjournalismin määritelmä, tai oikeastaan sen alalaji, 

on kuitenkin jonkinlaiseen valistamiseen tai ainakin tiedottamiseen tähtäävä 

terveysuutisointi ja -raportointi. Tämän (lääketieteellisen) tiedon tulisi olla paik-

kansa pitävää, mutta usein sen kritisoidaan olevan spekulatiivista, epätarkkaa ja 

harhaan johtavaa (Larsson ym., 2003). Samalla tiedotusvälineet ovat mukana 

myös prosessissa, jossa vedämme viivaa terveyden ja sairauden välille (Järvi 

2011,11). 



11 
 

Hyvän terveysjournalismin pitäisi pystyä välittämään yleisölle alati muuttuvaa ja 

kasvavaa terveystietoa "oikein" (Torkkola 2002, 86). Eli terveyttä edistämään 

pyrkivä yhteiskunnallinen terveysjournalismi korostaa  tiedon ja tietoisuuden 

merkitystä. Lisäämällä kansalaisten tietoisuutta uhkaavista vaaroista he osaavat 

käyttäytyä "yhteiskuntakelpoisesti" pyrkien välttämään epäterveellisiä elintapoja. 

(Järvi 2011, 50.) 

Median terveysjournalistisissa artikkeleissa tai ohjelmissa asiantuntijahaastatel-

tavana on lähes poikkeuksetta lääketieteen ammattilainen, joka kommentoi 

paitsi jotain tautia ja sen syntyä ja hoitoa, myös taudin merkittävyyttä yleensä 

yhteisössä. Näin toimiessaan toimittajat etsivät mielestään parasta ja oikeinta 

informaatiota. (Järvi 2011, 14.)  

Jaana Hujanen (2009, 112) puolestaan kirjoittaa kuinka välittämällä merkityksel-

listä tietoa journalismi auttaa ja opastaa lukijaa arkisessa elämässä. Ainakin 

aikaisemmin ajateltiin myös, että terveysjournalismin yhtenä tavoitteena on vai-

kuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja saada päättäjät huomaamaan 

terveydenhuollon epäkohtia(Laukkanen 2009, 78). 

Yhtä kaikki terveysviestintää tekevien toimittajien on pysyttävä ajan hermoilla ja 

luettava tieteellisiä julkaisuja, jotta oma tietämys säilyy tuoreena ja uusimmat 

tutkimustulokset läpäisevät tutkijoiden ja toimittajien välisen muurin (Laukkanen 

2009, 81). 

 

 

2.2. Terveysjournalismin tutkimus 

 

Terveysviestinnän tutkimus on nuorta. Koko tutkimuskenttä on, varsinkin Suo-

messa, syntynyt ja kasvanut vasta 2000 -luvun aikana.  

Viestinnän tutkimuksen näkökulmasta terveysviestintää on puitu vasta pari-

kymmentä vuotta (Torkkola 2002, 9.) Lisäksi terveysjournalismin tutkimuksissa 
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on selvitetty sitä, miten terveysjournalismilla voidaan vaikuttaa ihmisten terve-

yskäyttäytymiseen. Jonkin verran on tutkittu myös terveysjournalististen tekstien 

sisältöjä.  

Torkkolan (2002, 77) mukaan näissä tutkimuksissa joukkoviestimien terveyssi-

sällöistä on noussut esiin muutamia tyypillisiä piirteitä, joista selkeimpänä hän 

mainitsee sen, että tyypillisesti terveysjuttujen aiheiksi nousevat poikkeukselliset 

ja vaaralliset taudit, jolloin sairaus näyttäytyy ennen kaikkea uhkana, joka täytyy 

voittaa. Yhteenvetona voi todeta, että terveysviestinnän tutkimus on tyypillinen 

monitieteinen tutkimusalue, jossa eri tieteet kohtaavat (Torkkola 2002, 9). 

Suomessa terveysviestinnän ensimmäinen kokonaisesitys on Sinikka Torkkolan 

toimittama Terveysviestintä, joka julkaistiin vuonna 2002. Se käsittelee terveys-

viestinnän tutkimuksen teoriaa ja esittelee suomalaisia käytäntöjä ja suomalais-

ta terveysviestinnän tutkimusta (Järvi 2011, 27.)  Sittemmin Torkkola on tutkinut 

muun muassa sitä, millaisia terveyksiä ja sairauksia joukkoviestimet  tuottavat ja 

uusintavat.  

Yksi tuoreimmista terveysjournalismin suomalaisista tutkimuksista on Järven 

(2011, 25) mukaan Tampereen yliopiston tekemä suomalaisen uutismedian 

seuranta vuosilta 2006, 2008 ja 2010. Kyseinen tutkimus paljastaa, että terveys-

aiheisten juttujen lukumäärä on vuosien saatossa lisääntynyt  likimain kaikissa 

medioissa. Poikkeuksen tähän tekevät vain painetut aamulehdet. Terveys-, al-

koholi- ja sosiaaliturva-aiheisten juttujen osuus uutisaiheista vuonna 2010 oli 6-

14 prosenttia välineestä riippuen (Järvi 2011, 25.) 

Järvi (2011, 26) kuitenkin huomauttaa, että tiedotusvälineiden juttutyyppilas-

kennoissakaan ei terveysjuttujen määristä saa tarkkaa tietoa, koska terveysai-

heisia juttuja on voitu sijoittaa esimerkiksi politiikan, talouden tai urheilun kate-

gorioihin (Järvi 2011, 26).  

Toinen mielenkiintoinen ja suhteellisen tuore Suomessa tehty terveysjournalis-

mia käsittelevä tutkimus on vuodelta 2012.  Tuossa tutkimuksessa selvitettiin 

kolmen laajalevikkisen sanomalehden harjoittamaa terveysjournalismia. Tavoit-

teena oli tutkia, miten terveysjournalismi jakautuu sanomalehdissä eri aihepii-
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reihin ja onko se myönteisessä, kielteisessä vai neutraalissa hengessä kirjoitet-

tua (Hurme & Tuominen, 2012).  

Tutkimuksen aineistona oli kolme sanomalehteä: Aamulehti, Helsingin Sanomat 

ja Keskisuomalainen. Tutkijat Hurme ja Tuominen keräsivät jokaisesta näistä 

lehdistä yhden viikon terveys-aiheiset artikkelit syksyllä 2012. Aineistoon valittiin 

näistä lehdistä terveyttä, terveydenhuoltoa ja terveydenhuoltohenkilöstöä kos-

kevat uutiset, artikkelit ja kolumnit (Hurme & Tuominen, 2012.) 

Tutkimuksen perusteella sanomalehtien antama kuva terveysasioista ja tervey-

denhuollosta oli positiivinen. Terveyttä edistävää sekä terveydenhuolto taloudel-

lisesta sekä yhteisöllisestä näkökulmasta käsittelevää journalismia näyttää ole-

van runsaasti, mutta terveyttä yksilön näkökulmasta ja inhimilliseltä kannalta 

tarkastelevia kirjoituksia ei sanomalehdistä juuri löydy (Hurme & Tuominen, 

2003).  

Tutkimukseen valikoituneiden lehtien artikkelit olivat siis useimmiten terveydes-

tä tai terveydenhuollosta tiedottavia. Lukumääräisesti selvästi vähiten terveys-

aiheisia kirjoituksia oli Helsingin Sanomissa (Hurme & Tuominen, 2003). 

Hurmeen ja Tuomisen toteuttama tutkimus jatkaa samaa linjaa, jota terveys-

viestinnän tutkimuksissa yleisimmin noudatetaan. Tutkimukset ovat tyypillisesti 

median sisältöjen analysointeja, joissa on kuvailtu, millaisia terveyksiä ja saira-

uksia mediassa rakentuu.  

Torkkolan  mukaan tutkimuksissa on jonkin verran tarkasteltu myös sitä puolta, 

millaista terveysjournalististen tekstien kieli on tai ketkä näissä teksteissä pää-

sevät ääneen. Tutkimusten tuloksissa on selvitetty, millaisten kielellisten käytän-

töjen, kuten diskurssien, kautta terveydet ja sairaudet rakentuvat ja miten eri 

toimijat teksteissä asemoidaan (Torkkola 2008, 21.)  

Laukkanen (2009, 80)  yleistää, että tuttu ja turvallinen aihe määrittää, ketä asi-

antuntijaa artikkeleihin haastatellaan. Toisaalta toimittajien suhteita tietolähtei-

siin ei ole terveysjournalismin piirissä juuri lainkaan tutkittu (Järvi 2011, 82). 

Tästä huolimatta toimittajia on viestinnän tutkimuksessa usein kutsuttu "portin-
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vartijoiksi", sillä he avaavat ja sulkevat julkisuuden portteja (Wiio & Puska 1993, 

149). Monet olettavat, että toimittaja päättää, mitkä aiheet tai ketkä henkilöt 

saavat lehdistä palstatilaa tai televisiosta ruutuaikaa. 

Terveysjournalismia voidaan tutkia paitsi juttumäärien tai juttuaiheiden myös 

sen vaikuttavuuden osalta. Kysymys joukkoviestinnän vaikutuksista onkin eräs 

koko viestinnän tutkimuksen avainongelmista (Kunelius 2001, 112).  

Kuneliuksen mukaan esimerkiksi terveysuutisen tietolähteellä on suuri merkitys 

sille, millainen vaikutus kyseisellä uutisella on lukijalleen. Tietolähteen merkitys-

tä sen vaikutukselle tutkittaessa kävi ilmi, että ihmisten käsitys tietolähteen  us-

kottavuudesta vaikutti merkittävästi siihen, miten he antoivat sanoman vaikuttaa 

itseensä (Kunelius 2001, 119). 

Lääketieteen tulosten uutisoinnissa on useiden tutkimusten mukaan parantami-

sen varaa. Noin kaksi viidesosaa suomalaisista ei usko, että terveydestä jouk-

koviestinten välityksellä saatava kuva terveydestä on paikkansapitävä (Laukka-

nen, 2009.) Joten lähteen uskottavuudella on todella merkitystä (Kunelius 2001, 

120). 

Vaikuttavuustutkimukset ovat varsin yleisiä viestinnäntutkimuksessa. Tervey-

dentutkimuksessa on viestinnän ja median rooli jäänyt vähäiseksi. Tiedotusväli-

neiden merkitys sivuutetaan yleensä muutamalla lauseella, vaikka viestinnän-

tutkimuksen näkökulmasta medialla näyttäisi olevan ratkaiseva rooli jonkin ter-

veysongelman esiintulossa tai terveyskäsityksen muuttumisessa (Järvi 2011, 

27-28.)  

Myös median esittämän terveystiedon kiinnostavuudesta julkaistaan usein mo-

nenlaisia tutkimuksia ja oletuksia. Nämä julkaisut vain eivät ole yleensä tarkkoja 

tai keskenään vertailukelpoisia. Tiedotusvälineet tekevät omia lukijatutkimuksi-

aan, mutta niiden yleistettävyys on mahdotonta (Järvi 2011, 26.) Larsson puo-

lestaan toteaa, että vaikka terveysjournalismin vaikutuksia on vaikea mitata voi 

media vaikuttaa yksilön elämäntapoihin, terveydestä huolehtimiseen sekä laa-

jemmin terveydenhuollon käytäntöihin, politiikkaan ja talouteen (Larsson ym., 

2003). 
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Jos suomalainen terveysjournalismin tutkimus on vielä lähes lapsen kengissä, 

ei se muuallakaan ole kovin laajaa tai perinteikästä. Terveysjournalismin tutki-

mus on kansainvälisestikin kapeaa ja tehty pääosin Yhdysvalloissa (Järvi 2011, 

24). Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että tiedeuutisten joukossa lää-

ketiede on suosituin yksittäinen tieteenala, mutta suomalaisessa Erkki Kauha-

sen (1998) tutkimuksessa eniten tiedejuttuja tehtiin luonnosta ja ympäristöstä 

(Järvi 2011, 25.) 

Suomen ulkopuolella useissa tiedotusvälineitä käsittelevissä tutkimuksissa on 

kiinnitetty huomiota siihen, kuinka viestimien tarjoama tieto (esimerkiksi uutiset) 

on ideologisesti muotoiltu (Fairclough 1995, 63). Tyypillinen dokumenttiohjelma 

esimerkiksi ottaa aiheeseensa tietyn näkökulman ja käyttää retorisia suostutte-

lukeinoja, jotta yleisö näkisi asiat tietyltä kannalta (Fairclough 1995, 64). 

 

2.3. Terveysjournalismin lajityypit 

 

Väitöstutkimuksessaan Media terveyden lähteillä, vuodelta 2011 terveysjourna-

lismin tutkija ja Lääkärilehden toimittaja Ulla Järvi esitteli kolme terveysjourna-

lismin lajityyppiä. Nämä lajityypit ovat taloudellinen, tieteellinen sekä inhimilli-

nen. Nuo lajityypit toimivat myös tämän tutkimuksen lähtökohtina. 

Järven (2011, 153) mukaan taloudellinen terveysjournalismi sijoittaa ihmisen 

osaksi yhteiskunnan ja talouden koneistoja, tieteellinen terveysjournalismi puo-

lestaan irrottaa sairaan tai riskialttiin ruumiin tieteellisen mielenkiinnon kohteeksi 

ja inhimillinen terveysjournalismi ottaa potilaan kokonaisuutena ja kuuntelee 

hänen tarinaansa. Järvi kuitenkin muistuttaa, etteivät nämäkään hänen tutki-

muksessaan esiin nousseet lajityypit ole ehdottomia. Yhdessä jutussa voi esiin-

tyä piirteitä useasta tyypistä.  On kuitenkin hyödyllistä analysoida niitä keskeisiä 

piirteitä, jotka journalistisissa tuotteissa nousevat esiin. Analysointi ja tyypittely 

voivat paljastaa journalismista asioita, ilmiöitä ja muutoksia, joita jatkuvassa 

uutisvirrassa eläessä ei hevin havaitse (Järvi 2011, 141.) 
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Mediaa on arvosteltu esimerkiksi sen tavasta paljastaa ihmisten yksityiselä-

mään liittyviä asioita tai siitä, että se hankkii haastatteluja kyseenalaisin keinoin. 

Samoin kritiikki koskee väitteitä median kaupallistumisesta, sensaatiojournalis-

mista ja viihteellistymisestä (Väliverronen 2009, 20-21).  

Nämä Väliverrosen mainitsemat piirteet ovat näkyvissä myös terveysjournalis-

missa. Inhimillinen terveysjournalismi nostaa julkisuuteen yksityiselämän intii-

mejä asioita. Taloudellisessa terveysjournalismissa puolestaan näkyvät niin 

kaupallistuminen kuin talouden voimasuhteet. Tieteellinen terveysjournalismi 

taas saattaa paikoin olla, julkaisualustastaan riippuen, hyvinkin sensaatioha-

kuista. 

Terveysjournalismin sisältöihin ja tyyliin vaikuttavat monet eri seikat. Sitä, miksi 

terveysjournalismi on sellaista kuin se on, selittävät journalististenkäytäntöjen 

ohella yhteiskuntapoliittiset ja kulttuuriset käytännöt (Torkkola 2008, 276). Järvi 

(2011, 32) ilmaisee saman asian hieman toisin sanoin. Hänen mukaansa jour-

nalismin kritiikissä ja tutkimuksessa pitkään vallalla ollut käsitys hyvästä ja huo-

nommasta journalismista arvottaa juttuaiheita ja juttutyyppejä pitkälti samojen 

kriteerien mukaan kuin uutisaiheita arvotetaan toimituksissa. Ihmisläheisyys ja 

yhteisölähtöisyys tulkitaan useimmiten huonommaksi kuin perinteinen journa-

lismi. 

Näyttää kuitenkin siltä, että terveysjournalismissa inhimillisille ja ihmisläheisille 

jutuille on kysyntää. Ensinnäkin julkinen puhe sairauksista on myös omiaan häl-

ventämään niin kohdistuvaa pelkoa ja salailua (Järvi 2011, 76). Tässä on myös 

merkitystä sillä, kuka terveysjournalistisissa jutuissa saa äänensä kuuluville. 

Asiantuntijoiden rinnalle julkisuuteen ovat päässeet (ja pyrkineet / joutuneet) 

potilaat, heidän intressiyhdistyksensä ja monet muut toimijat. Samaan aikaan 

eri organisaatioiden tiedottajat tuottavat journalismin raaka-ainetta: tiedotteita, 

tiedotustilaisuuksia, taustaselvityksiä, haastatteluja, uutisiksi käypiä tapahtumia 

jne. (Järvi 2011, 56). 

Terveysjournalismissakin näkyy Järven mukaan sama, mikä kaikessa journa-

lismissa on viime vuosina ollut havaittavissa. Objektiivisuuteen pyrkivä journa-
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lismi ei riitä aikana, jolloin hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita ja tieteellisen asi-

antuntijuuden hegemoniaa ravistellaan (Järvi 2011, 15). Näinpä pelkkä tiedot-

taminen terveys- ja hyvinvointi asioista ei todellakaan enää riitä. Juttuihin kaive-

taan mukaan muun muassa potilaan näkökulmaa tai niissä asetetaan vastak-

kain asian kaksi puolta - esimerkiksi julkinen ja yksityinen terveydenhuolto. 

Toimittajan on tavattava yleisöään, osattava kertoa hyviä tarinoita, joilla kosket-

taa lukijoita sekä viihdyttää laadukkailla, ihmisläheisillä jutuilla (Järvi 2011, 60). 

Perinteisessä uutisjournalismissa pääroolissa ovat tietoa tuottavat instituutiot ja 

yksityisen ihmisen kokemus on asemoitu sivuun, niin sanotuksi kainalojutuksi. 

Yhä useammin kuitenkin juttu saattaa lähteä liikkeelle yksityisestä kokemukses-

ta, joka laajenee yleiseen (Järvi 2011, 116.) 

Tyypillisesti kansalaiset pääsevät esittämään näkemyksiään terveydestä ja sai-

raudesta vain esittämällä oman sairauskertomuksensa. Toki tällaisetkin jutut ja 

ohjelmat ovat paikallaan, mutta niiden lisäksi kansalaisten pitäisi päästä keskus-

telemaan terveydenhuollosta yleisellä tasolla, paljastamatta sairauskertomus-

taan julkisuudelle (Torkkola 2002, 87.) Hyvin harvoin näin kuitenkaan tapahtuu. 

Poikkeuksena vain muun muassa niin sanotut katugallupit ja muut vastaavat 

kyselyt. 

Tämän tutkimuksen peruslähtökohtina toimivat siis Ulla Järven esittelemät kol-

me terveysjournalismin lajityyppiä. Seuraavaksi luon hieman syvemmän katsa-

uksen siihen, mitä mikäkin näistä tyypeistä pitää sisällään. 

 

2.3.1 Taloudellinen lajityyppi 

 

Poliittisen ja taloudellisen vallan ytimissä on arjen elämää määrittävää valtaa 

(Hujanen 2009, 127). Tämä ajatus sisältyy myös taloudelliseen terveysjourna-

lismiin. Tähän lajityyppiin luen siis kuuluvaksi paitsi puhtaat taloudelliset artikke-

lit, myös ne joissa kerrotaan muun muassa poliittisista päätöksistä niin paikal-

lishallinnon kuin valtionkin tasolla. Suurin osa tämän kategorian jutuista onkin 
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pohjimmiltaan poliittisia. Terveydenhuollosta on tullut kuuma poliittinen aihe 

(Torkkola 2002, 89). 

Taloudellisessa terveysjournalismissa eräs silmiinpistävä piirre on Torkkolan 

(2002, 89) mainitsema odotettavissa oleva kilpailu vähenevästä työvoimasta ja 

ikääntyvien määrän kasvu, joka lisännee hoidon ja hoivan tarvetta. Samaan 

aikaan vaatii elinkeinoelämä veroja alas globaalin verokilpailun nimissä. Kansa-

laiset kuitenkin haluaisivat parantaa palveluita, onhan kyse sananmukaisesti 

elämästä ja kuolemasta (Torkkola 2002, 89.)  

Tässä tilanteessa, oikeastaan ristiriidassa näkyy, että terveys ja sairaus ovat 

poliittisiakin kysymyksiä. Sairauden vakavuuden asteen yksi mittari on, kuinka 

paljon sen hoitamiseen halutaan satsata niukkoja resursseja. Poliittisista ratkai-

sumalleista kamppaileminen on myös osa terveysviestintää (Torkkola 2002, 

90.) Samassa yhteydessä Torkkola painottaa, että poliittisesta julkisuudesta on 

siis kyse aina silloin, kun julkisessa keskustelussa käsitellään niin sanottuja yh-

teisiä ongelmia. 

Hieman lievemmin sanankääntein taloudellista terveysjournalismia kuvailevat 

Hurme ja Tuominen (2003). Heidän arvionsa mukaan taloudellinen terveysjour-

nalismi kuvaa yhteisöllisyyttä. Ja tässä yhteisöllisyydessä terveys on kaikkien 

tavoite ja terveydenhuollon menot rahoitetaan yhteisestä kukkarosta. Yhteisestä 

kukkarosta puhuu myös Järvi. Taloudellisen terveysjournalismin arvoksi katson 

yhteisöllisyyden, joka ilmenee lajityypin suosimassa uhan ja hyödyn retoriikassa 

("Sairas käy kaikkien kukkarolla") (Järvi 2011, 141). 

Sairaus ja terveydenhuolto "rasittavat" kansantaloutta, millä organisaatiot perus-

televat omien toimiensa hyödyllisyyttä. Lääkeyhtiöt tuottavat lääkkeitä, jotka 

säästävät hoitokuluja, yliopistot ja tutkimuslaitokset ratkaisevat kalliiden tautien 

arvoituksia ja hallinto-organisaatiot kehittelevät uusia säästökeinoja (Järvi 2011, 

76.) Tämä kaikki kuuluu taloudelliseen terveysjournalismiin mitä suurimmassa 

määrin.  
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Taloudellisissa artikkeleissa myös lääkeyritykset puhuvat rahasta, eivät yleensä 

kuitenkaan suoraan lääkkeiden hinnoista, vaan enemmän yhteiskunnalle aiheu-

tuvista lääke- ja hoitokuluista (Järvi 2011, 77). 

Raha ja taloudelliset suhdanteet tai "trendit" vaikuttavat siis terveydenhuoltoon 

hyvin monella tapaa. Taloudellinen terveysjournalismi pyrkii ottamaan selkoa 

tästä kaikesta ja kertomaan siitä yleisölleen. Sairauksille lasketaan hintoja, jotka 

koituvat yhteiskunnan maksettaviksi. Sairas ihminen on siis kallis - meille muille 

(Järvi 2011, 77.) Suomen verorahoilla ylläpidettävä sosiaaliturvajärjestelmä lie-

nee tällaisen taloudellisen argumentaation perustana. 

Kun puhumme sairauden kustannuksista, vilkaisemme yhteiseen kukkaroomme 

(Järvi 2011, 77.) Järvi mainitsee tästä esimerkkinä lääkkeet ja lääketeollisuu-

den. Kun mediassa puhutaan lääkehoidosta, puhutaan siis samalla myös kan-

santaloudesta ja politiikasta; ei vain lääketieteestä (Järvi 2011, 83). 

Millaisia kaikkein tyypillisimmät taloudellisen terveysjournalismin jutut sitten 

ovat? Järvi (2011, 165) on havainnut niiden olevan joko uutisia tai taustajuttuja 

terveydenhuollon hallinnosta ja valtakunnallisesta terveyspolitiikasta.  Journa-

lismissa terveyden ja rahan liitto näkyy monella tapaa (Järvi 2011, 166). Tähän 

Järvi vielä lisää, että parhaiten tämä on nähtävillä sanomalehtijournalismissa, 

jota myös oma tutkimukseni nyt kartoittaa Savon Sanomien osalta. 

Oikeastaan on hyvin luonnollista, miksi raha ja terveys kulkevat journalismissa-

kin käsi kädessä. Kansalaisten parempaan terveyteen tähtäävässä toiminnassa 

tuotetaan ja kulutetaan 10-15 prosenttia vauraiden länsimaiden bruttokansan-

tuotteesta. Kun otetaan huomioon vielä palkansaajien verotus, josta valtion, 

kuntien ja Kelan tulot suurelta osin muodostuvat, kotitaloudet ovat terveyden-

huollon tärkeimpiä rahoittajia (Järvi 2011, 167.) Lisäksi Järvi samassa yhtey-

dessä muistuttaa, että sairastamisen kulut on meillä jaettu universaalin politiikan 

mukaisesti kaikkien yhteiskunnan osapuolten kesken, ei yksin sairastuneiden 

kesken. Myösi terveydenhuollon palvelut ovat olleet pääsääntöisesti julkisen 

vallan eli valtion, kuntien ja Kelan rahoittamia. 
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Terveysjournalismiin kuuluu myös yhteiskunnallisen terveyspoliittisen päätök-

senteon seuraaminen (Järvi 2011, 181). Järven tutkimusta mukaillen tällaisista 

päätöksistä kertovat jutut ovat taloudellista terveysjournalismia.  Raha ja talous 

ovat eittämättä lähes kaikkien poliittisten päätösten taustalla jossain muodossa. 

 

2.3.2 Tieteellinen lajityyppi 

 

Suomalaisen Tiedebarometri 2010 -tutkimuksen mukaan lääketiede on jopa 

kiinnostavin tiede kansalaisten keskuudessa (Hurme & Tuominen, 2003). Ei siis 

ole ihme, että lääketieteeseen liittyviä artikkeleita löytyy sanomalehdistä jatku-

vasti. Millaisia ne sitten suurimmaksi osaksi ovat?   

Torkkola antaa hyviä esimerkkejä. Taudit ja hoidot -jutuissa lääkäriasiantuntijat 

kertovat, millaisia ovat taudit ja miten niitä hoidetaan. Tyypilliset jutut, sekä uu-

tisjutut että asiantuntijoiden artikkelit, kuvaavat yksittäisiä tauteja tai tautiryhmiä 

sekä niiden hoitoja (Torkkola 2008, 179.)  

Tieteellisen terveysjournalismin lajityyppiin voidaan katsoa kuuluvaksi se laaja 

journalismin kirjo, joka perustaa faktansa  tieteelliselle tutkimukselle. Jutut uu-

sista sairauksien tutkimus- ja hoitomenetelmistä, lääkkeistä tai tutkimukset tau-

tien synnystä ovat tieteellistä terveysjournalismia tyypillisimmillään. Myös alan 

tutkijoiden haastattelut tai tieteellisen kirjallisuuden arviot ovat tieteellistä terve-

ysjournalismia (Järvi 2011, 141.) 

Yksinkertaisimmillaan asian voi ilmaista kuten Hurme ja Tuominen (2003) tutki-

muksessaan. He lähtevät siitä, että tieteellinen terveysjournalismi nimensä mu-

kaisesti perustuu tieteelliseen tutkimukseen. Tähän lajityyppiin kuuluvat muun 

muassa kirjoitukset uusista tutkimus- ja hoitomenetelmistä tai lääkityksenkehi-

tyksestä. Tieteen antamassa 'objektiivisessa' kuvassa hallitsevat asioiden yksi-

selitteisyys ja ratkaisujen ei-tulkinnanvaraisuus (Engström 2003, 323). 

Tieteellisten juttujen suhdetta lukijoihinsa pidetään erilaisena kuin taloudellisten; 

inhimillisistä terveysjutuista puhumattakaan. Terveyden huollon ammattilaisten 
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ja tutkijoiden tavoitteena on parantaa terveyden huollon laatua (Larsson ym., 

2003). Suhde kansalaisiin on autoritaarinen. Tiede ei juuri keskustele kansalais-

ten kanssa, vaan kertoo, miten asiat ovat (Torkkola 2008, 198.)  Terveyden-

huolto haluaa omalla tiedotuksellaan vaikuttaa ainakin ihmisten terveyskäyttäy-

tymiseen, mutta myös terveyspoliittisiin päätöksiin.  

Tieteellisissä jutuissa ääneen pääsevät terveydenhuollon ammattilaiset ja alan 

tutkijat. Tyypillisesti esimerkiksi lääkäriltä kysytään tietoja jutun aiheena olevas-

ta sairaudesta tai lääketieteen tutkijaa haastatellaan uudesta alan innovaatiosta. 

Tieteellisen terveysjournalismin keskeinen arvo on tieteen kaikkivoipaisuutta 

tukeva tiedeusko, jonka pohjalta syntyy tiedejournalismille tyypillinen tiedeyhtei-

sön ja auktoriteetin retoriikka ("Arvostetun kansainvälisen tiedelehden mu-

kaan...") (Järvi 2011, 141). Toimittajat keräävät tieteellisiin terveysjuttuihinsa 

tietoja yleisesti arvostamiltaan tunnetuilta tahoilta. Tällaisiksi Järvi (2011, 65) 

lukee ainakin Suomessa Lääkehoidon kehittämiskeskuksen, Lääkelaitoksen, 

tieteelliset lehdet sekä yliopistot ja tutkimuslaitokset (Järvi 2011, 65). 

Tieteellinen tieto myös muuttuu. Kaikilla tieteenaloilla on runsaasti esimerkkejä 

siitä, että aikaisemmin tieteellisenä "totuutena" pidetty tieto ei uusien tutkimus-

ten valossa sitä olekaan (Wiio & Puska 1993, 26.) Uusi tutkimustulos tai hoi-

tosuositusten muutoshan on aina uutinen. Tällaisia uutisia löytyy juuri tieteelli-

sestä terveysjournalismista.  

Mutta mikä kaikki sitten voidaan lukea tieteelliseksi terveysjournalismiksi? Onko 

esimerkiksi vaihtoehtoisia hoitomuotoja käsittelevä artikkeli osa tätä lajityyppiä? 

Yksi vastaus tähän voisi olla, että terveydenhuollon ja lääketieteen asiantunti-

joilla on vankka asema terveysjournalismissa.  

Siellä täällä lääketieteen kaikkivoipaisuuden diskurssi on kuitenkin myös rikkou-

tumassa. (Koulu)lääketieteen auktoriteettiasemaa ovat haastamassa vaihtoeh-

toisten hoitomuotojen ja terveydenhuollon ja muiden itsenäistyneiden ammatti-

laisten, kuten hoitajien, lisäksi myös potilaat, joiden odotukset ja asiantuntemus 

ovat kasvaneet yleisen koulutustason nousun myötä (Torkkola 2002, 78.)  
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Lääketieteen asema ja ihmisten suhtautuminen siihen ovatkin ristiriitaisia: vaik-

ka lääketiedettä siis edelleen arvostetaan, se ei ole enää terveyden ja sairau-

den (kaikissa) kysymyksissä siinä itsestään selvässä auktoriteettiasemassa, 

jota se vielä joitakin vuosikymmeniä sitten hallitsi (Kangas 2003, 73). 

Koska media on pullollaan terveyttä ja sairautta ja niitä käsittelevää journalismia 

on lääkärikunta Torkkola (2002, 74) mukaan huolestunut mediassa liikkuvasta 

"väärästä" tiedosta. Koululääketiedettä edustavien tahojen myötä erilaiset luon-

taishoidot ja vastaavat siis edustavat tällaista "väärää" tietoa.  

Tässä tutkimuksessa, kuten esimerkkinä toimivassa Ulla Järven väitöskirjassa-

kin, luetaan tieteelliseksi terveysjournalismiksi myös ne artikkelit, joissa esitel-

lään vaihtoehtoisia hoitomuotoja, näitä voitaisiin ehkä kutsua myös termillä 

pseudotiedeterveysjournalismi.  

Vaihtoehtoisen lääketieteen saadessa tilaa mediassa, yleisöllä on kuitenkin 

vahvempi luottamus perinteiseen tieteelliseen tietoon. Suomalaisilla on Tiede-

barometrin tulosten mukaan vahva luottamus yliopistoihin ja etenkin lääketie-

teen kykyyn ratkaista ihmiskuntaa uhkaavia ongelmia. Yhtenä syynä tälle tie-

deuskolle nähdään juuri yliopistoihin ja tutkijoihin kohdistuva myönteinen me-

diajulkisuus (Järvi 2011, 75.) Tutkijat ja muut asiantuntijat esiintyvät tieteellises-

sä terveysjournalismissa yleensä mahdollisimman puolueettomina ja objektiivi-

sina.  

 

2.3.3 Inhimillinen lajityyppi 

 

Inhimillinen terveysjournalismi poikkeaa tieteellisestä, ja taloudellisestakin, eri-

tyisesti siinä, kuka jutuissa pääsee ääneen. Inhimillinen terveysjournalismi ker-

too terveydestä ja sairaudesta yksilön näkökulmasta (Hurme & Tuominen, 

2003). Kuten Hujanen (2009, 123) kirjoittaa, inhimillisessä terveysjournalismissa 

ihmiset huomioidaan asiantuntijoina, joilla on sanottavaa.  
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Inhimillisessä terveysjournalismissa kohtaavat yksityinen ja yleinen. Ihmisten 

kokemukset ja tarinat ovat haluttuja yhteiskunnallisessa journalismissa paitsi 

niiden luku- ja kiinnostavuusarvon myös sisällön vuoksi (Hujanen 2009, 123). 

Millaista on inhimillisen terveysjournalismin sisältö? Se on esimerkiksi yksilön 

kokemuksia sairaudesta tai jostain hoitomuodosta. Inhimillisessä terveysjourna-

lismissa pääosassa ovat "tavikset". Lääkäreiden tai muiden asiantuntijoiden 

kommentit aiheeseen löytyvät, jos löytyvät, kainolojutuista tai muuten pienem-

mästä roolista jutun lomasta.  

Tilanne on päinvastainen kuin tieteellisessä terveysjournalismissa, jossa poti-

laat näkyvät ja kuuluvat lähinnä juttuja täydentävinä esimerkkeinä. Joskus poti-

laat puhuvat jutuissa itse eivätkä ole vain juttuja täydentäviä esimerkkejä.  

Inhimillinen terveysjournalismi kumpuaa yksilökeskeisistä individualismin arvois-

ta ja käyttää pelon ja toivon retoriikkaa (Kun pahimmat pelot asettuivat, A.V. 

alkoi etsiä tietoa") (Järvi 2011, 141). Järvi (2011, 188) puhuukin journalismissa 

tapahtuneesta "tunteiden vallankumouksesta".  

Inhimillisissä jutuissa eivät faktat ole välttämättä pääroolissa, vaan tärkeämpää 

on se kuinka esimerkiksi syövän sairastanut on sairauden, hoidot ja toipumisen 

kokenut. Tätä inhimillisyys tai ihmisyys pohjimmiltaan onkin. Siihen (ihmisyy-

teen) kuuluu tieto omasta kuolevaisuudesta; ihminen pelkää kipua, sairautta ja 

oman määräysvallan menetystä (Järvi 2011, 78). 

Järven väitöstutkimuksesta (2011, 93) käy ilmi, että tämän kategorian jutuissa 

potilas näyttäytyy enemmän siis esimerkkitapauksena kuin varsinaisena tieto-

lähteenä. Erityisesti lukijoita kiinnostavat selviytymistarinat, joissa ennestään 

tuttu julkisuuden henkilö tai tuntematon ihminen ovat selviytyneet vaikeasta sai-

raudesta (Järvi 2011, 117). Näistä tarinoista lukija voi saada vertaistukea ja toi-

voa siihen, että hänen omatkin sairautensa ja vaivansa voivat helpottaa tai nii-

den kanssa oppii lopulta elämään täysipainoista elämää.  
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Kuitenkaan sairauden rujot puolet eivät useinkaan välity journalismissa (Järvi 

2011, 155). Eli inhimillisen terveysjournalismin jutut ovat usein jonkin asteisia 

selviytymistarinoita.  

Toisaalta inhimillinenkin terveysjournalismi antaa tietoa sairauksista, terveydes-

tä ja hyvinvoinnista. Tai sen kautta voi ainakin herätä mielenkiinto jotain pinnalla 

olevaa kohtaan. Erityisesti 1990-luvulla monet potilasjärjestöt marssittivat julki-

suuden henkilöitä ikään kuin sairauden kasvoiksi tai keulakuvaksi (Järvi 2011, 

159).  

Jos siis lukijaa kiinnostava julkisuuden henkilö puhuu avoimesti esimerkiksi ma-

sennuksestaan, on se omiaan herättämään lukijan kiinnostusta kyseistä sairaut-

ta kohtaan. Samalla tämä sairaus tulee myös jotenkin hyväksytymmäksi, kun 

sillä on niin sanotusti tutut kasvot. Tunteiden markkina-arvo on korkea, koska 

niiden uskotaan puhuttelevan ihmisiä, auttavan heitä samaistumaan tilanteisiin 

ja henkilöihin sekä herättävän keskustelua (Hujanen 2009, 119). 

 

2.3.4 Lajityyppien yhdistelmät 

 

Harvoin terveysjournalistiset jutut ovat pelkästään yhteen edellä kuvailtuun laji-

tyyppiin kuuluvia. Yhdestä artikkelista voi löytyä uutisointia rahoituskuvioista 

sekä lisänä esimerkiksi rahoituskuvioista johtuen supistetusti toimivan terveys-

aseman asiakkaan kokemuksia saamastaan hoidosta. Näin jutussa yhdistyvät 

taloudellinen  ja inhimillinen terveysjournalismi. 

Toinen esimerkki voisi olla artikkeli, jossa akupunktiosta apua saanut henkilö 

kertoo kokemuksistaan ja niin sanotuissa kainalojutuissa selvennetään mitä 

akupunktio on tai kysytään koululääketieteen edustajan näkemystä aiheeseen. 

Tällaisia eri kategorioiden risteytymiä on mediassa runsaasti. Tässä tutkimuk-

sessa, Ulla Järven esimerkkiä noudattaen, on kategorioitu sanomalehden artik-

kelit varsin yksinkertaisella menetelmällä.  
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Terveysjournalistinen juttu kuuluu tutkimuksessani siihen kategoriaan, johon se 

pääpointtinsa tai muun muassa uutiskärkensä puitteissa luonnollisimmin solah-

taa. Tarkemmassa sisällönanalyysissä toki selvitän, minkä muun lajityypin piir-

teitä artikkelista löytyy. 
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3 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN PERUSTA 

 

Tämän tutkimuksen teoreettisen perustan muodostavat yhdessä sekä kvantita-

tiivinen että kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimus alkaa kvantitatiivisella, eli määräl-

lisellä tutkimuksella, jossa yksinkertaisesti lasken tutkimusaineistostani terveys-

journalististen artikkelia lukumäärät. 

Juttujen lukumäärän selvittyä on vuorossa kvalitatiivisen, eli laadullisen, tutki-

muksen osuus. Laadullinen tutkimus pitää sisällään hyvin monenlaisia tutki-

musmetodeja. Niistä tähän tutkimukseen päätyivät sisällönanalyysi sekä sisäl-

lönerittely.  

Termejä sisällönanalyysi ja sisällönerittely käytetään usein rinnakkain. Tuomi ja 

Sarajärvi (2009, 105) ovat myös havainneet, että monissa tutkimuksissa ja tut-

kimusmetodioppaissa sisällönanalyysi ja sisällönerittely käsitetään synonyy-

meiksi. He tekevät eron näiden kahden menetelmän välille siten, että heidän 

mukaansa sisällönerittely on pääasiassa tekstiaineiston käsittelemistä kvantita-

tiivisesti. Varsinainen sisällönanalyysi puolestaan on tekstiaineiston tutkimista 

laadullisesti.   

Tutkielmani on lähtökohdiltaan juuri sellainen, johon nuo kyseiset metodit ovat 

omiaan. Tutkimusstrategian samoin kuin yksittäisten tutkimusmetodienkin valin-

ta riippuu valitusta tutkimustehtävästä tai tutkimuksen ongelmista (Hirsjärvi ym. 

2010, 132).  

Koska tarkoituksena on selvittää paitsi muutoksia juttujen lukumäärissä, myös 

analysoida niiden sisältöjä tarkemmin, on sisällönanalyysi luonnollinen valinta 

tutkimusmenetelmäksi. 

Sisällönanalyysiä edeltää kuitenkin kvantitatiivinen vaihe. Tällainen menettely-

tapa on Hirsjärven ym. (2010, 137) mukaan tämän kaltaisissa tutkimuksissa 

varsin tavallinen. Hirsjärvi ym. kirjoittavat (20120, 138), että tutkimus voi olla 

kartoittava, selittävä, kuvaileva tai ennustava. Varsinaiseen tulevaisuuden en-

nustamiseen terveysjournalismin kehityksen osalta ei tässä tutkimuksessa ole 
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tarkoitus ryhtyä. Lähinnä kyse on Savon Sanomien terveysjournalismin mahdol-

lisen muuttumisen (lukumäärällisesti tai sisällöllisesti) kartoittamisesta ja kuvai-

lemisesta. 

Luonnehtisin luvassa olevaa sisällönanalyysia  teorialähtöiseksi. Tuomi ja Sara-

järvi (2009, 117) kuvailevat aineistolähtöisen ja teorialähtöisen analyysin eroja 

siten, että aineistolähtöisessä analyysissa teoreettiset käsitteet luodaan aineis-

tosta, kun teoriaohjaavassa ne tuodaan valmiina, ilmiöstä jo "tiedettynä". Tässä 

tapauksessa nuo teoreettiset käsitteet, taloudellinen -, tieteellinen - ja inhimilli-

nen terveysjournalismi, on "adoptoitu" Ulla Järven väitöstutkimuksesta.  

Tärkeintä ei kuitenkaan ole löytää kaiken kattavaa termiä tutkimuksessa käytet-

täville tutkimusmetodeille. Kaikille aineiston analyysitavoille ei edes tarvitse olla 

varsinaista nimeä, vaan sisällönanalyysiksi saattaa riittää uskottava kuvaus sii-

tä, miten aineiston analyysi on tehty. Tärkeämpää kuin löytää analyysille nimi 

on siis pohtia, miten analyysin tekee. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 166.)  

Laadullisen tutkimuksen yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, 

kysely ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71). 

Tutkielmassani aineistona ovat Savon Sanomien artikkelit. Kyse on tältä osin 

siis dokumentteihin perustuvasta aineistosta. Kuten Eskola & Suoranta (1998, 

24) ovatkin todenneet, media tarjoaa ehtymättömän aineiston tämän kaltaisiin 

analyyseihin. 

Ennen perehtymistä tarkemmin kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusmetodi-

en teorioihin, esittelen seuraavaksi tutkimusaineiston ja ne lähtökohdat, joilla 

kyseinen aineisto on valittu. Lisäksi on syytä valottaa niitä kysymyksiä, joihin 

tämä tutkimus pyrkii vastaamaan. 

 

 

3.1 Tutkimusaineisto 

Erityisesti joukkotiedotus ja populaarikulttuuri tuottavat tätä nykyä kiihtyvällä 

vauhdilla aineistoa, joka soveltuu mitä mainioimmin laadullisen analyysin koh-
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teeksi (Eskola & Suoranta 1998, 118). Jos tilanne oli tuollainen jo 15 vuotta sit-

ten on se nyt, vuonna 2013, vähintään yhtä mielenkiintoinen.  

Mediasisällön, tarkemmin sanottuna sanomalehden artikkelit, valitsin tutkimus-

aineistokseni ensinnäkin siitä syystä, että olen alkuperäiseltä ammatiltani toimit-

taja. Työkseni olen kirjoittanut juuri lähinnä sanomalehtiin ja jonkin verran myös 

aikakauslehtiin.  

Sanomalehtityöskentely on kuitenkin ominta minulle ja sitä kautta syntyi myös 

kiinnostus tutkia lehtien sisältöjä tarkemmin. Lehdet ovat herkullinen tutkittava 

siitäkin syystä, että suomalaiset lukevat sanomalehtiä paljon. Vaikka lehtien 

lukemiseen päivittäin käytetty aika onkin laskussa, sanomalehdet tavoittavat 

edelleen suurimman osan aikuisväestöstä päivittäin ( Kunelius 2001, 97). Sa-

maa osoittavat myös uusimmat Kansallisen mediatutkimuksen tilastot (levikin-

tarkastus.fi, 2013). 

Miksi sitten juuri terveysjournalismi? Tähänkin vaikuttivat henkilökohtaiset syyt.  

Työssäni toimittajana olen pikku hiljaa pyrkinyt erikoistumaan kyseiseen aihepii-

riin. Terveys- ja hyvinvointi liittyvät jollain tapaa moniin erilaisiin sanomalehtien 

uutis-, reportaasi-, henkilöjuttu-, ja jopa kolumni - tai pääkirjoitusaiheisiin. Ilta-

päivälehtien lööpeissäkin käsitellään nykyisin terveysaiheita. Tämän olen ha-

vainnut paitsi toimittajana, myös lehtien suurkuluttajan. 

Savon Sanomien valikoitumisesta tutkittavaksi sanomalehdeksi taas on kiittä-

minen Ulla Järveä. Tapaaminen hänen kanssaan synnytti kiinnostuksen juuri 

tähän tutkimukseen. Järvi oli jo kauemman aikaan harkinnut tällaisen tutkimuk-

sen tekemistä ja juttutuokiomme sai minut kiinnostumaan aiheesta.  

Tätä kautta tutkimukseni on myös tarkoitus olla osa laajempaa kokonaisuutta, 

johon kuuluu Järven oma tutkimus siitä, millainen on Savon Sanomien elokuun 

2011 terveysaiheisten juttujen syntyprosessi ja Mervi Rytkönen (Itä - Suomen 

yliopistosta) tutkii niiden ymmärtämistä lukijoiden keskuudessa. 

Tutkimukseni aineistoon kuuluvat Savon Sanomien terveysaiheiset jutut syys-

kuulta 1992, syyskuulta 2002 ja syyskuulta 2012. Kolmelta eri vuosikymmeneltä 
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kerätystä aineistosta selviää, kuinka jutut ovat muuttuneet ja onko niiden luku-

määrässä tapahtunut lisäystä tai laskua. Tutkimuksen ulkopuolelle olen jättänyt 

lukijoiden mielipidekirjoitukset, koska tarkoitus on perehtyä nimenomaan toimi-

tukselliseen sisältöön. 

Koko tutkimusaineistoni olen koonnut Savon Sanomien paperilehdestä. Pelkäs-

tään lehden  verkkosivuilla julkaistut terveysaiheiset artikkelit olen jättänyt pois 

tutkimusaineistosta. Syyskuiden 1992 ja 2002 analysoitavat artikkelit keräsin 

mikrofilmeiltä. Syyskuun 2012 lehdet sain suoraan Savon Sanomien toimituk-

sesta Kuopiosta.  

Maailma on 1990- luvun alusta monilta osin muuttunut verrattuna vuoteen 2012. 

Miten tämä näkyy Savon Sanomien terveysjournalismissa? Onko juttujen tyyli 

muuttunut vuosien saatossa? Myös näihin kysymyksiin etsin tutkielmassani vas-

tauksia.  

Toisaalta terveys- ja hyvinvointi on myös kasvava businessalue. Voi hyvinkin 

olla, että hyvinvointiteknologia on Suomen "seuraava Nokia". Ehkä tälläkin kehi-

tyksellä on vaikutusta Savon Sanomien terveysjournalismiin? 

Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään yleensä myös varsin pieneen määrään 

tapauksia ja pyritään analysoimaan niitä mahdollisimman perusteellisesti. Ai-

neiston tieteellisyyden kriteeri ei näin ollen olekaan sen määrä vaan laatu, käsit-

teellistämisen kattavuus (Eskola & Suoranta 1998, 18.) Tätä ohjenuoraa käyttää 

tämäkin tutkimus.  

Määrällisesti mitattuna tutkimusaineisto ei ole suuren suuri. Vaikka juttujen lu-

kumäärän selvittäminen on olennainen osa tutkimusta, on pääpaino kuitenkin 

sisällönanalyysillä.  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tavoitteena ymmärtää tutkimuskohdetta 

(Hirsjärvi ym. 2010, 181). Vaikka kyse ei ole nyt ihmisten haastattelemiseen 

perustuvasta tutkimuksesta vaan kirjoitetun tekstin analyysista, on tarkoitukseni 

silti oppia ymmärtämään Savon Sanomien terveysjournalismia 1990-luvulta 
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2010-luvulle ihan samoin kuin tutkija pyrkii haastattelututkimuksessaan ymmär-

tämään haastateltavaa. 

Tutkimalla yksittäistä tapausta kyllin tarkasti saadaan näkyviin myös se, mikä 

ilmiössä on merkittävää ja mikä toistuu usein tarkasteltaessa ilmiötä yleisem-

mällä tasolla (Hirsjärvi ym. 2010, 182). Eli se, mitä tässä Savon Sanomia käsit-

televässä tutkimuksessa paljastuu, on todennäköisesti yleistettävissä myös mo-

neen muuhun suomalaiseen sanomalehteen.  

Mutta oikeastaan kaikki laadulliset tutkimukset ovat tapaustutkimuksia. Niiden 

pohjalta ei ole tarkoitus tehdä samalla tavalla empiirisesti yleistäviä päätelmiä 

kuin tilastollisesta tutkimuksessa (Eskola & Suoranta 1998, 65).  

 

3.1.2 Savon Sanomien esittely 

Savon Sanomat on sitoutumaton, seitsemänä päivänä viikossa ilmestyvä sa-

nomalehti. Lehden päälevikkialueita ovat Pohjois-Savo ja Etelä-Savon pohjoi-

simmat alueet. Savon Sanomat perustettiin vuonna 1907, jolloin se toimi silloi-

sen maalaisliiton äänenkannattajana (Liukkonen 2013). 

Toimituspäällikkö Mauri Liukkosen (2013) mukaan nykyisin lehteä kustantaa 

Savon Sanomat Oy, jonka omistaja puolestaan on Keskisuomalainen Oyj. Suu-

rimmat omistajat osakemäärän mukaan vuonna 2011 muun muassa: Kalevi 

Takalan kuolinpesä, Pekka Kangaskorpi, Vesa-Pekka Kangaskorpi, Inkeri Kan-

gaskorpi, Lauri Moisio, Matti Jalkanen ja Pohjois-Karjalan Kirjapaino. Konserni 

on pörssiyhtiö, joten omistajia on paljon. 

Levikin mukaan vertailtuna Savon Sanomat on Suomen kuudenneksi suurin 

päivittäin ilmestyvä sanomalehti. Lehden viimeinen tarkastettu levikki on 61 666.  

Savon Sanomien toimituksessa työskentelee noin 70 toimittajaa, päätoimittaja-

na vuodesta 2007 lähtien lehdessä on ollut Jari Tourunen. 

Terveysjournalistisia artikkeleja löytyy Savon Sanomista useilta eri sivuilta, var-

sinaiset Terveys- teemasivut ilmestyvät kerran viikossa torstaisin.  Savon Sa-
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nomien terveyssivuja tuottavat kumppanilehdet Etelä-Suomen Sanomat, Karja-

lainen ja Keskisuomalainen (Liukkonen 2013.) Näissä lehdissä terveyssivua 

tuottavat teema- tai ajankohtaistoimitukset. Aiheista päätetään yhdessä kaikkien 

neljän lehden tuottajien kesken. Liukkonen (2013) kuvaa, että tällaisella menet-

telytavalla turvataan se, ettei kahdessa lehdessä laiteta tekoon lähekkäin tai 

päällekkäin olevia aiheita.  

Vinkit ja uutisaiheet, myös teemasivuille, tulevat yleensä joko terveydenhuollon 

ammattilaisilta tai asiakkailta. Aihepiiriin on vaikutusta myös sillä, että lehden 

levikkialueella sijaitsee niin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta kuin yliopistol-

linen sairaalakin. 

 

3.2 Tutkimusmenetelmät 

Tässä tutkimuksessa yhdistyvät siis määrällinen - sekä laadullinen tutkimus. 

Laadullinen tutkimus puolestaan pitää sisällään sisällönanalyysiä ja -erittelyä. 

Sisällönanalyysin avulla käyn siis läpi yhdeksän esimerkkiartikkelia ja sisäl-

lönerittelyä käytän puolestaan silloin, kun teemoittelen artikkelit kuuluviksi joka 

taloudelliseen, tieteelliseen tai inhimilliseen terveysjournalismiin. 

Keskeistä on kuitenkin huomata, että usein käytännössä eri analyysitavat kie-

toutuvat toisiinsa eivätkä suinkaan ole mitenkään selvärajaisia. Sitä paitsi har-

voin pystyy soveltamaan vain yhtä analyysitapaa (Eskola & Suoranta 1998, 

161.) 

 

3.2.1 Kvantitatiivinen tutkimus 

Tutkimus lähtee liikkeelle määrällisestä analyysistä, jossa lasken terveysaiheis-

ten juttujen määrät syyskuilta vuosilta 1992, 2002 ja 2012. Tämä, aika pieni 

muotoinen, määrällinen analyysi on lähellä myös niin sanottua tyypittelyä. Tyy-

pittelyssä on kysymys aineiston ryhmittelystä tyypeiksi, selviksi ryhmiksi sa-

mankaltaisia tarinoita (Eskola & Suoranta 1998, 181). 
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Kun kunkin syyskuun terveysjuttujen kokonaislukumäärä on tiedossa, jaan jutut 

seuraavaksi kolmeen terveysjournalismin lajityyppiin. Näin saadaan selville ar-

tikkelien jakautuminen taloudelliseen terveysjournalismiin sekä tieteelliseen ja 

inhimilliseen. Tämä lukumäärien selvittäminen tuo esiin mahdollisen muutoksen 

juttujen kokonaismäärissä tai lajityyppien muutoksissa. 

Tyypillisesti määrällisellä analyysilla pyritään selvittämään esimerkiksi erilaisia 

ilmiöiden syy-seuraussuhteita, ilmiöiden välisiä yhteyksiä tai ilmiöiden yleisyyttä 

ja esiintymistä lukumäärien ja tilastojen avulla. Määrälliseen analyysiin sisältyy 

runsaasti erilaisia laskennallisia ja tilastollisia menetelmiä (Määrällinen analyysi 

- Jyväskylän yliopiston Koppa 2013.)  

Kovin laajoihin tilastoihin ei tämän tutkimuksen puitteissa tosin päästä, mutta 

määrällisen tutkimuksen perusta on kuitenkin samanlainen kuin laajemmissakin 

analyyseissa.  

 

3.2.2 Kvalitatiivinen analyysi 

 

Kvalitatiivinen analyysi suomennetaan laadulliseksi tutkimukseksi. Nimensä 

mukaisesti siinä ei ole tarkoitus selvittää lukumääriä, vaan aineiston laatua eli 

analysoida sisältöjä.  Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdet-

ta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi ym. 2010, 161). Yleensä laa-

dullisen tutkimuksen tutkimusaineisto onkin huomattavasti suppeampi kuin tilas-

tollisiin yleistyksiin tähtäävässä määrällisessä tutkimuksessa. 

Kvalitatiivinen tutkimus pitää sisällään lukemattoman määrän eri tutkimusmeto-

deja. Näistä metodeista tässä tutkimuksessa käytössä on sisällönanalyysi, joka 

onkin Tuomen & Sarajärven (2009, 91) mukaan tutkimusmenetelmä, jota voi-

daan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. Sisällönanalyysillä 

pyritään järjestämään aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon kadottamatta sen 

sisältämää informaatiota (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108). 
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Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 104). Tekstistä 

pyritään selvittämään ja erittelemään sen olennainen sisältö ja muoto monesta 

eri näkökulmasta. Eskolan & Suorannan (1998, 185) sisällönanalyysi on omiaan 

juuri mediasisältöjen tutkimukseen. Tässä yhteydessä usein käytetään tutki-

musmetodista myös nimeä sisällön erittely. 

 Kaiken kaikkiaan Eskola ja Suoranta (1998, 187) tarkoittavat sisällön erittelyllä 

kirjavaa joukkoa erilaisia tapoja luokitella ja järjestää laadullista aineistoa. Ei siis 

ehkä ole niin suurta merkitystä sillä mitä termiä käytetään, kunhan sekä tutki-

muksen tekijä, että siitä lukija ymmärtävät mistä on kyse. 

Ensiksi on Hirsjärveä (2010, 81) lainaten tarkennettava ajatusta siitä, mitä halu-

taan tietää tai mitä halutaan osoittaa kerätyllä aineistolla. Tämän tutkimuksen 

aineisto koostuu x määrästä lehtijuttuja, joista ensin selviää juttujen lukumäärä 

ja vuosien mittaan tapahtunut muutos näissä määrissä. Sisällönanalyysia apuna 

käyttäen puolestaan on tarkoitus selvittää, kuinka juttujen sisällöt ja muodot 

ovat mahdollisesti vuosien saatossa muuttuneet. 

Käytännössä sisällönanalyysiä varten juttujen joukosta valitsen yhdeksän artik-

kelia: jokaiselta vuodelta kolme juttua, joista yksi edustaa kyseisen vuoden ta-

loudellista juttutyyppiä, yksi tieteellistä juttutyyppiä ja yksi inhimillistä juttutyyp-

piä. 

Sisällönanalyysissä käytän kehittelemääni kysymystaulukkoa. Jokainen sisäl-

lönanalyysin valikoitu artikkeli käy läpi samanlaisen kysymyssapluunan. Etsin 

jokaisesta jutusta seuraavat piirteet: 

1. Terveysjournalismin lajityyppi  

2. Otsikko ja mahdolliset alaotsikot 

3. Juttutyyppi: uutinen / henkilöjuttu/ reportaasi/ kolumni/ pääkirjoitus/muu 

4. Aihe, keskeinen asiasisältö 

5. Pääasiallinen tietolähde / asiantuntija 

6. Muut haastateltavat 

7. Jutun kohderyhmä 

8. Tekstin tyyli 
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9. Muut elementit: kainalojuttu/ grafiikka/ muut 

10. Kuvitus 

Tavallaan tässä sisällönanalyysissä on kyse siitä, että aineiston analyysia ohjaa 

valmis aikaisemman tiedon perusteella luotu kehys (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

97). Tuo kehys on terveysjournalismin lajityypit, joiden alkuperä on Ulla Järven 

tekemässä tutkimuksessa vuodelta 2012.  

Tekemäni sisällönanalyysi on osittain myös kuvailevaa. Kuvailevassa tutkimuk-

sessa kysytään, miten tai minkälainen tietty asia on. Selittävässä tutkimuksessa 

kysytään, miksi asia on tietyllä tavalla tai mitä seuraa tietynlaisista asiantiloista 

(Hirsjärvi ym. 2010, 129.) 
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4 SAVON SANOMIEN TERVEYSJUTTUJEN MÄÄRÄLLINEN ANALYYSI 

 

Varsinainen tutkimus alkaa Savon Sanomissa julkaistujen terveysaiheisten ar-

tikkelien määrällisellä analyysillä. Määrällistä analyysiä tehdessäni, tarkoitukse-

ni ei vielä ole analysoida artikkelien sisältöjä - sen aika on myöhemmin. 

Väitöstutkimuksessaan (2011, 62) Ulla Järvi kirjoittaa, ettei meillä kuitenkaan 

ole tarkkaa tutkimustietoa, ovatko terveysviestintä ja alaan liittyvä markkinointi 

todella "kasvaneet". Arkikokemuksemme kuitenkin puhuu näkemyksen puoles-

ta. Lehtien lukijatutkimuksissa terveysaiheet ovat jo monena vuonna nousseet 

kärkisijoille. Tällainen on myös oma oletukseni.  

Tutkimushypoteesi on, että terveysaiheisten juttujen määrä on 1990-luvulta 

2010-luvulle kasvanut huomattavasti. Erityisesti tämä lukumäärän lisääntyminen 

on oletukseni mukaan nähtävillä inhimillisen terveysjournalismin yleistymisessä.  

Määrällisessä analyysissä selviää, kuinka paljon juttumäärät ovat muuttuneet 

vuodesta 1992 vuoteen 2002 ja edelleen vuoteen 2012 eli kuinka hyvin esittä-

mäni hypoteesin toteutuvat Savon Sanomissa. 

Tähän tutkimukseen käytettävissä olevan ajan ja resurssien puitteissa katsoin 

parhaaksi valikoida jokaiselta analyysivuodelta yhden esimerkkikuukauden, jon-

ka terveysjuttujen määrän lasken. Esimerkkikuukaudeksi tässä tutkimuksessa 

päätyi syyskuun siksi, että sitä voidaan pitää neutraaleimpana kaikista kahdes-

tatoista kuukaudesta.  

Tämän perustelen sillä, että syyskuussa kesä ja lomat ovat ohitse, lehdissä ei 

yleensä varoitella enää auringon vaaroista tai muista kesällä terveyttä "uhkaa-

vista" tekijöistä. Toisaalta silloin ei vielä eletä suurinta laihdutussesonkiakaan. 

Tutkimuksen edetessä selviää, kuinka hyvin nämä hypoteesit pitävät paikkansa.  

Toinen tekemäni oletus on siis, että terveysaiheisten artikkelien lukumäärä olisi 

lehdissä kasvanut vuodesta 1992 lähtien tasaisesti. Nyt on aika selvittää, on 

tämä totta Savon Sanomien osalta.  
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Määrällisessä analyysissä ovat perusjoukkona, josta havaintoja tehdään kaikki 

Savon Sanomien toimituksen tuottamat jutut. Lukijoiden kirjeet ja tv-ohjelmien 

esittelyt jäävät analyysin ulkopuolelle, sillä niitä ei lueta varsinaisesti journalis-

miksi. 

 

4.1. Savon Sanomat syyskuussa 1992 

 

Yhteensä terveysaiheisia artikkeleja julkaistiin vuoden 1992 syyskuun Savon 

Sanomissa 57 kappaletta. 

Terveysjuttuja löytyi likipitäen kaikilta lehden osastoilta uutisista pääkirjoituksiin. 

Varsinaisia terveysaiheisia teemasivuja ei 1990-luuin alussa Savon Sanomista 

vielä löytynyt. 

Tarkempi analyysi paljastaa, että suurin osa 1992 syyskuun terveyteen liittyvistä 

artikkeleista kuuluu kategoriaan taloudellinen terveysjournalismi. Taloudellisia 

terveysjuttuja oli yhteensä 42 kappaletta. Toiseksi eniten löytyi tieteellisiä terve-

ysjuttuja, joiden lukumäärä oli tasan kymmenen. Vähiten syyskuussa 1992 Sa-

von Sanomissa julkaistiin inhimillisiin terveysjuttuihin kuuluvia artikkeleja, niitä 

oli vain viisi kappaletta. 

 

Taulukko 1 

Savon sanomien terveysjutut syyskuussa 1992 

kategoria kpl 

taloudellinen 42 

tieteellinen 10 

inhimillinen 5 

Yht. 57 
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4.2 Syyskuussa 2002 

Juttulaskennassa selvisi, että syyskuussa 2002 Savon Sanomissa julkaistiin 

kaikkiaan 82 terveysjournalistista artikkelia. 

Suurin osa näistä artikkeleista kuului taloudellisen terveysjournalismin lajityyp-

piin. Taloudellisia terveysjuttuja löytyi yhteensä 50 kappaletta. 30 kappaletta 

terveysjutuista puolestaan käsitteli tieteellisiä aiheita. Inhimillisiä terveysaiheisia 

artikkeleja löytyi vain kaksi kappaletta. 

 

Taulukko 2 

Savon sanomien terveysjutut syyskuussa 2002 

kategoria kpl 

taloudellinen 50 

tieteellinen 30 

inhimillinen 2 

Yht. 82 

 

 

4.3 Syyskuussa 2012 

 

Syyskuussa 2012 terveysjournalismi oli Savon Sanomissa edustettuna koko-

naisuudessaan 86:lla artikkelilla. 

Taloudellisia terveysaiheisia juttuja löytyi kyseiseltä ajanjaksolta 37 kappaletta. 

45:ssä terveysjutussa puolestaan aiheena olivat tieteelliset terveyteen liittyvät 

teemat. Inhimillistä terveysjournalismia löytyi kaikkiaan neljästä artikkelista. 

 

Taulukko3 

Savon sanomien terveysjutut syyskuussa 2012 

kategoria kpl 

taloudellinen 37 

tieteellinen 45 

inhimillinen 4 

Yht. 86 
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4.4. Mikä muuttui? 

 

Silmiin pistävin huomio määrällisen analyysin jälkeen on se, että terveysaiheiset 

jutut selvästi lisääntyivät 1990-luvulta mentäessä 2000-luvulle. Vuosien 2002 ja 

2012 välillä taas ei vastaavaa juttumäärän huomattavaa kasvua enää ollut ha-

vaittavissa.  

 

 

Taloudellisia terveysjuttuja löytyi joka vuosi useita kymmeniä. Vuosina 1992  

sekä 2002 niitä olikin kaikkein eniten kaikista terveysaiheisista artikkeleista. 

Vuonna 2012 tieteelliset terveysjutut veivät voiton taloudellisilta, mutta siitäkin 

huolimatta talousasiat olivat Savon Sanomien terveysartikkeleissa määrällisesti 

katsottuna erittäin hyvin edustettuina. 

Taloudelliset suhdanteet näyttäisivät vaikuttavan myös terveysjournalismiin. 

Tarkasteltiinpa mitä vuotta tahansa, taloudelliset terveysjutut käsittelevät suu-

rimmilta osin leikkauksia ja supistuksia, jotka vaikuttavat terveydenhuoltoon. 

Selkeimmin tämä seikka on huomattavissa vuosien 1992 ja 2012 terveysjutuis-

sa. Tämä selittynee sillä, että niin 2010 - luvun kuin 1990-luvunkin alkuvuosina 

elettiin lama-aikaa; tai ainakin niin sanottua taantumaa. 

Vuonna 2002 taloudella meni ilmeisesti muita vertailuvuosia paremmin, sillä 

taloudelliset terveysjutut eivät olleet niin kautta linjan uutisointia rahan puuttees-

ta ja terveyspalvelujen alasajosta. Syyskuussa 2002 Savon Sanomissa kirjoitet-

tiin myös useampaan otteeseen siitä, kuinka jokin terveysinstanssi saikin lisää 

rahaa tai jokin palvelu sai jatkaa entiseen malliin. 
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Taloudellisten juttujen suuren lukumäärän lisäksi huomio kiinnittyy myös siihen, 

että tieteellinen terveysjournalismi esiintyy syyskuussa 2002 ja etenkin syys-

kuussa 2012 yhä vain useammassa artikkelissa. 

Mikä tähän lienee vaikuttaneen? Sillä 1992 syyskuussa tieteellisiä terveysartik-

keleja oli vain seitsemän kappaletta. Eräs selitys löytyy Itä-Suomen Lääkäripäi-

vistä, jotka pidettiin Kuopiossa ja sattuvat juuri syyskuulle. 1992 tätä tapahtu-

maa ei vielä ollut, joten niiden sisällöstä ja annista ei vielä ollut kirjoitettavaa-

kaan. 

Toinen selittävä tekijä on Itä-Suomen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 

sijainti Kuopiossa. Lääketieteellisen koulutuksen ja - tutkimuksen sekä yliopis-

tollisen sairaalan läheisyys ja sijainnit Savon Sanomien levikkialueella ei var-

masti voi olla vaikuttamatta terveysjournalismin sisältöön ja lehteen tarjottuihin 

juttuaiheisiin. Erityisesti 2000 -luvulla moni Savon Sanomien tieteellisistä terve-

ysartikkeleista olikin lyhyitä uutispätkiä esimerkiksi yliopistossa väittelevien toh-

toreiden väitöskirjoista. 

Henkilökohtaisesti minulle taas oli suuri yllätys inhimillisten terveysjuttujen al-

hainen lukumäärä kautta linjan. Yleinen käsitys on, että media on niin sanotusti 

inhimillistynyt ja tämän luulisi näkyvän voimakkaasti myös terveysjournalismis-

sa. Näin ei silti ole ainakaan Savon Sanomissa. 

Vaikka Mervi Pantti (2009, 200) onkin kirjoittanut, että siinä missä ennen kuvat-

tiin virastotaloja, keskitytään nykyään ihmisiin ja eritoten niin kutsuttuihin tavik-

siin, ei ainakaan Savon Sanomien terveysjournalismi noudata tätä periaatetta, 

vaan terveysjuttuihinkin edelleen haastatellaan virallisia tahoja tai terveyden-

huollon ammattilaisia. 
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5 SISÄLLÖN ANALYYSIN KERTOMAA 

 

Savon Sanomien terveysaiheisten juttujen lukumäärän selvittyä, on aika pureu-

tua muutamaan artikkeliin syvemmälle. Sisällön analyysissä tarkastelen nyt tar-

kemmin yhdeksää Savon Sanomissa julkaistua terveysartikkelia. Kolme näistä 

analysoitavista artikkeleista on vuodelta 1992, kolme vuodelta 2002 ja kolme 

vuodelta 2012.  

Jokaiselta vuodelta analysoin yhtä taloudelliseen terveysjournalismiin kuuluvaa 

artikkelia, yhtä tieteellistä terveysartikkelia sekä yhtä niin kutsuttuun inhimilli-

seen terveysjournalismiin lukeutuvaa artikkelia. 

Perusteet, miksi juuri tietyt artikkelit valikoituivat sisällön analyysiin, ovat varsin 

yksinkertaiset. Valitsin tutkimusjoukosta sellaisia artikkeleja, jotka mielestäni 

edustavat hyvin omaa kategoriaansa. Kyse on siis tyypillisimpien taloudellisten 

juttujen, tyypillisimpien tieteellisten juttujen ja tyypillisimpien inhimillisten juttujen 

sisällön analysoimisesta. Tällaista lähestymistapaa ehdottavat muun muassa 

Eskola ja Suoranta (1998, 181), jotka kirjoittavat että tarinajoukosta voi esittää 

sitä edustavan yhden tyypillisen tarinan kokonaisuudessaan, eikä konstruoida 

"tyypillistä" koko tarinajoukosta. 

Aaltolan ja Vallin (2010, 67) mielestä yleisen tavoittaminen ei edellytä tilastollis-

ta päättelyä. Tähän toteamukseen tukeutuu myös minun sisällön analyysini. 

Jokainen analysoitava artikkeli kertoo jotain olennaista siitä joukosta ja katego-

riasta, johon se kuuluu. Näin ollen yhden artikkelin analyysin pohjalta voidaan 

tehdä päätelmiä, jotka koskevat koko kategoriaa artikkelin ilmestymisvuodelta. 

Jokaisesta analysoitavasta terveysartikkelista etsin seuraavat seikat: 

1. Terveysjournalismin lajityyppi 

2. Otsikko ja mahdolliset alaotsikot 

3. Juttutyyppi: uutinen / henkilöjuttu/ reportaasi/ kolumni/ pääkirjoitus/muu 

4. Aihe, keskeinen asiasisältö 

5. Pääasiallinen tietolähde / asiantuntija 
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6. Muut haastateltavat 

7. Jutun kohderyhmä 

8. Tekstin tyyli 

9. Muut elementit: kainalojuttu/ grafiikka/ muut 

10. Kuvitus 

 

5.1. Terveysartikkelit syyskuussa 1992 

Määrällinen tutkimus paljasti, että syyskuussa vuonna 1992 Savon Sanomissa 

julkaistiin yhteensä 57 terveyteen tavalla tai toisella liittyvää artikkelia. Näistä 

artikkeleista sisällön analyysiin valikoituivat seuraavat kolme: "Psykiatrisen yksi-

kön rakennustyöt aloitetaan Suonenjoella" - taloudellinen terveysjournalismi, 

"Klenbuteroli tunnettiin kauan ennen Kataloniaa" - tieteellinen terveysjournalismi 

sekä "Vielä minä ottaisin kaulasta kiinni" - inhimillinen terveysjournalismi. 

 

5.1.1. Taloudellinen juttu 

 

Taloudellista terveysjournalismia edustavan jutun pääotsikko on "Psykiatrisen 

yksikön rakennustyöt aloitetaan Suonenjoella", pääotsikko selventää pääotsikon 

yllä oleva teksti "Urakat arviota halvempia". Tämä noin kolmasosa sivun laajui-

nen uutinen julkaistiin Savon Sanomissa 2.9.1992. 

Artikkelin juttutyyppi on uutinen. Kyseessä on itse asiassa hyvin perusuutinen. 

Jutun kärkenä on vastaus kysymyksiin mitä, missä ja milloin. Heti ensimmäinen 

kappale selvittää pääasiat: Sisä-Savon psykiatrisen hoitoyksikön rakennustyöt 

alkavat kuluvalla viikolla Suonenjoella, rakennustyö alkaa vanhan rivitalon pur-

kamisella ja kaikkiaan urakka tulee maksamaan noin kuusi miljoonaa markkaa.  

Keskeinen asiasisältökin selviää jutun ensimmäisestä kappaleesta. Eli koko 

artikkeli käsittelee uuden yksikön rakentamista ja tämän uuden yksikön vaiku-

tuksia alueen psykiatriseen hoitoon sekä sairaanhoitopiirin ja Suonenjoen kun-

nan talouteen. Talouden osalta mainittu on paitsi se, kuinka paljon tämä raken-
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nustyö tulee maksamaan, myös se kuinka paljon uuden hoitoyksikön myötä 

kuntaan mahdollisesti aukeaa uusia työpaikkoja. Hyvin tarkkaan uutisessa on 

myös eritelty, mitkä tahot ja yritykset uuden rakennuksen konkreettisesti raken-

tavat. 

Tätä uutista varten on haastateltu kahta eri asiantuntijaa. Varsinaisesta raken-

tamisesta kertoo Suonenjoen kaupungininsinööri Pertti Purhonen. Toisena tieto-

lähteenä on käytetty psykiatrisen aluekeskuksen johtoon tulevaa ylilääkäriä Ju-

ha Haataista. Purhosta voisi pitää ensisijaisena tietolähteenä, koska hän pää-

see artikkelissa ensimmäisenä ääneen ja saa myös hieman enemmän palstati-

laa. 

Psykiatrisesta yksiköstä kertovalle uutiselle on mielestäni hankala sanoa jotain 

spesifiä kohderyhmää Savon Sanomien lukijoiden joukosta. Lukijoita jutussa 

puhutellaan lähinnä veronmaksajina, joiden rahoilla uuden yksikön rakentami-

nen pääasiassa kustannetaan.  

Tällaiset uutiset ovat Sanomalehtien niin sanottua peruskauraa eli uskoisin ju-

tun kohderyhmään kuuluvan jokaisen Savon Sanoman lukijan. Artikkeli kiinnos-

taa eniten ehkä terveydenhuollon ammattilaisia ja psykiatrisen hoidon asiakkai-

ta sekä Suonenjoella asuvia lehden lukijoita. 

Tässä uutisessa ei ole mitään lisäelementtejä, kuten kainalojuttua tai grafiikkaa. 

Jutun yhteydessä ei ole julkaistu myöskään minkäänlaista kuvaa aiheesta. 

Kaiken kaikkiaan kyseessä on tyypillinen päivittäin ilmestyvän sanomalehden 

perusuutinen, josta ei löydy varsinaista narratiivisuutta tai jota varten ei ole tehty 

syvälle luotavaa tutkivaa journalismia. Todennäköisesti uutisen pohjalla on käy-

tetty hoitoyksikön rakentamista varten perustetulta toimikunnalta saatua tiedo-

tetta. 
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5.1.2 Tieteellinen juttu 

Tieteellisessä terveysartikkelissa kerrotaan doping-aineesta nimeltä Klenbutero-

li, jonka käytön on jutun ilmestymisen aikoihin tunnustanut saksalainen juoksija 

Katrin Krabbe. Jutun yläotsikko kuuluu: "Astmalääkettä ei hoksattu testata en-

nen kuin Barcelonan kisoissa" ja pääotsikko on "Klenbuteroli tunnettiin kauan 

ennen Kataloniaa". Tämä terveysartikkeli on julkaistu Savon Sanomien urheilu-

sivuilla 5.9.1992. 

Artikkelin juttutyyppi on monimuotoinen. Jutussa yhdistyvät tiedeartikkeli, urhei-

lu-uutinen sekä pienimuotoinen tutkiva journalismi. Tästä kaikesta muodostuu 

puolen sivun mittainen kokonaisuus. 

Aiheena on siis doping, Barcelonan MM-kisoissa ajankohtaiseksi noussut klen-

buteroli. Alkujaan tämä kyseinen aine on tarkoitettu astmalääkkeeksi, joka pa-

rantaa hapenottokykyä, mutta kasvattaa myös lihasmassaa. Muista astmalääk-

keistä klenbuteroli poikkeaa artikkelin mukaan juuri siinä, että sillä on anabolisia 

vaikutuksia sekä siinä, että se otetaan tablettien muodossa.  

Artikkelista selviää myös, että klenbuterolin uskotaan kiinnostavan erityisesti 

naisurheilijoita, koska lääkettä valmistavien tahojen mukaan sen haittavaikutuk-

set ja terveysriskit ovat suhteellisen pieniä.  

Klenbuterolia on tässä artikkelissa käsitelty usealta eri kantilta. Pääosassa on 

urheilu sekä terveys, mutta ääneen artikkelissa pääsee myös pienimuotoisesti 

Suomen tulli, kun yhdessä artikkelin kappaleessa sivutaan klenbuterolin myyn-

tiä ja maahantuontia. 

Tätä sanomalehden artikkeliksi suhteellisen pitkää tieteellistä terveysjuttua var-

ten on haastateltu vain yhtä asiantuntijaa, Suomen antidoping -toimikunnan val-

vontaryhmän puheenjohtajaa dosentti Timo Seppälää. Seppälä puhuu klenbute-

rolista sivuten kaikkia niistä aihealueista, joita artikkelissa käsitellään keskittyen 

kuitenkin kilpaurheiluun ja urheilijoiden terveyteen.  

Kenelle tämä tieteellinen artikkeli on suunnattu? Kysehän ei ole varsinaisesta 

tiedeartikkelista, kuten harvoin sanomalehdessä onkaan. Artikkeli on äärimmäi-



44 
 

sen popularisoitu ja yleiskielellä kirjoitettu. Siinä ei esiinny suurelle yleisölle 

mahdollisesti hankalasti avautuvia lääketieteellisiä termejä tai siinä ei esitellä 

laajoja tutkimustuloksia. Näin ollen kohderyhmä ovat kaikki erityisesti kilpaurhei-

lusta kiinnostuneet Savon Sanomien lukijat. Oletettavasti juttu kiinnittää myös 

terveydestä, hyvinvoinnista, ja lääketieteestä kiinnostuneiden lukijoiden huomi-

on. 

Kainalojuttua tai muita lisäelementtejä artikkelin yhteydestä ei löydy. Tekstin 

keskellä on yksi suuri kuvituskuva, jossa ei esiinny jutun asiantuntijahaastatel-

tava tai klenbuterolista kärähtänyt urheilija, vaan kuvassa on miehen käsivarsi, 

pääosassa ilmeisesti hauislihas. Käden omistajasta ei näe muutamaa lihasta 

enempää. Sen verran lihaksia kuvan henkilöllä on, että hänen voi varmuudella 

sanoa ainakin harrastavan bodausta. Tästä tuo lisätietoa myös miehen kädessä 

oleva levypaino. 

 

5.1.3 Inhimillinen juttu 

Syyskuun 13. päivä vuonna 1992 ilmestynyt inhimillisen terveysjournalismin 

kategoriaan kuuluva artikkeli käsittelee vanhustenhoitoa, vielä tarkemmin sanot-

tuna kodinhoitajan ja vanhuksen välistä vuorovaikutussuhdetta. Tässäkin jutus-

sa on ensin selventävä yläotsikko "Kodinhoitaja on monelle vanhalle maailman 

tärkein ihminen". Pääotsikoksi puolestaan on nostettu haastateltavan kommentti 

"Vielä minä ottaisin kaulasta kiinni". 

Artikkelin juttutyyppi on reportaasimainen, johon yhdistyy myös ripaus uutista ja 

toinen ripaus henkilöhaastattelua.  

Koko sivun mittainen artikkeli kertoo neljästä vanhuksesta, Katri Piiposta; Eino 

Musakkaasta; Hilma Hartikaisesta; Tauno Koskisesta sekä Birgit Oravaisesta ja 

heidän luonaan käyvästä kodinhoitajasta Sirkka Korhosesta, joita kaikkia on 

myös juttua varten haastateltu. 

Päärooliin artikkelissa eivät nouse vanhuuden vaivat tai kodinhoitajan työn ras-

kaus, vaan ihmissuhteiden tärkeys vanhusten hyvinvoinnille. Artikkeli kertoo 



45 
 

reportaasimaisesti vanhusten arjesta ja siitä, millaista vaihtelua Korhosen ta-

paaminen heidän elämäänsä tuo.  

Artikkeli etenee reportaasienomaisesti seuraten kodinhoitaja Korhosen työpäi-

vää, jolloin tämä tapaa näitä viittä artikkelin pääroolin nousevaa vanhusta. Jutun 

lopussa puheenvuoron saa myös Kuopion koillisen alueen kotipalvelun ohjaaja 

Leena Taskinen. 

 

5.2 Terveysartikkelit syyskuussa 2002 

Syyskuussa 2002 Savon Sanomissa terveysjournalistisia artikkeleja ilmestyi 

kaikkiaan 82 kappaletta. Näistä analysoin seuraavat: "Hoitoa annetaan, kun se 

auttaa" - taloudellinen terveysjournalismi, "Kansantaudit kaatavat väkeä muuta 

maata enemmän Pohjois-Savossa" - tieteellinen terveysjournalismi ja kolman-

tena "Anna-vauva syntyi sydänvikaisena" -inhimillinen terveysjournalismi. 

 

5.2.1 Taloudellinen juttu 

Syyskuun 2002 esimerkki taloudellisesta terveysjournalismista ilmestyi Savon 

Sanomissa 23.9.2002. Jutun pääasiallinen sisältö on silloisen sosiaali- ja terve-

ysministerin Maija Perhon haastattelu. 

Artikkelin pääotsikoksi on nostettu haastateltavan kommentti "Hoitoa annetaan, 

kun se auttaa". Selventävänä alaotsikkona on puolestaan "Sosiaali- ja terveys-

ministeri Maija Perho kehottaa kuntia panostamaan perusterveydenhuoltoon". 

Tuosta alaotsikosta selviääkin hyvin jutun olennaisin asiasisältö. Erikoissai-

raanhoidosta tingitään ja rahaa ohjataan perusterveydenhuoltoon. 

Kategorisoisin tämä artikkelin uutiseksi, vaikka jonkin verran siinä on piirteitä 

typistetystä henkilöhaastattelusta. Artikkelissa haastateltu ministeri puhuu ra-

hasta ja terveydenhuollon taloudellisesta tilasta sekä siitä, millaisiin hoitoihin 

rahaa kannattaa terveydenhuollossa laittaa ja mitkä terveydenhuollon osa-

alueet puolestaan ovat kannattamattomia.  
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Lyhykäisyydessään Perhon viesti on kunnille on selkeä: rahaa on syytä satsata 

hoitoihin, jotka tehoavat. Kokeelliset tai enemmän vain toimintakykyä ylläpitävät 

hoidot eivät ole taloudellisesti kannattavia ja niistä olisi supistettava. 

Jutussa sivutaan muun muassa hoitojonoja, vanhustenhoitoa, vanhusten sy-

dänleikkauksia ja valtion tukia terveydenhuollolle. Ministeri näkee kaikessa pal-

jon tehostamisen varaa. Esimerkkinä hän mainitsee, että erikoislääkärien palve-

luja käytetään liikaa ja vanhuksia makuutetaan vuodeosastoilla, vaikka he koti-

hoidon avulla selviäisivät kotonakin.  

Artikkelin ainoa tietolähde on siis sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho (kok.). 

Artikkelin lopussa mainitaan myös Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohta-

ja Harry Bogomoff (kok.).  

Ministerin mukaan Bogomoff on avannut keskustelun terveydenhuollon kustan-

nuksista suorastaan karmaisevalla tavalla. Bogomoff oli ehdottanut, että ihmis-

ten tulisi ottaa enemmän vakuutuksia ja verovaroja ei enää laitettaisi terveyden-

huoltoon. Tässä artikkelissa Perho sanoutuu irti Bogomoffin sanomisista ja tois-

taa useaan otteeseen, että terveydenhuolto kuuluu jokaisen kansalaisen perus-

oikeuteen ja julkinen valta on sen velvollinen turvaamaan.  

Perhon oma pointti tuntuu lähinnä olevan, että kannattaako kaikkia mahdollisia 

uusia hoitomuotoja ja lääkkeitä käyttää, kun ne tulevat kunnille ja sairaanhoito-

piireille usein turhan kalliiksi. 

Tämä taloudellista terveysjournalismia edustava artikkeli on suunnattu jokaiselle 

julkisen terveydenhuollon asiakkaalle. Kirjoitustyyli toki voi karsia lukijajoukkoa 

pienemmäksi.  

Noin puolen sivun mittaisessa artikkelissa ei ole käytetty mitään lisäelementtejä. 

On vain teksti ja kuva haastateltavasta.  
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5.2.2 Tieteellinen juttu 

Syyskuun yhdeksäs päivä vuonna 2002 julkaistuun tieteelliseen terveysjourna-

lismiin kuuluvan artikkelin otsikko on "Kansantaudit kaatavat väkeä muuta maa-

ta enemmän Pohjois-Savossa". Aihetta selvennetään vielä alaotsikolla "Tilanne 

pahenee lähivuosina, suuri osa sairaista saa vain passiivista hoitoa". 

Kyseinen artikkeli on julkaistu Savon Sanomien Varttuneet -osastolla, jolla käsi-

tellään nimensä mukaisesti vanhemman lukijakunnan asioita ja heidän elä-

määnsä liittyviä ilmiöitä.  

Juttutyyppi on tässä tapauksessa selkeästi uutinen. Uutisen pääasia selviääkin 

jo heti otsikosta, eli kansantaudit (kuten esimerkiksi sepelvaltimo- ja veren-

painetauti sekä sydämen vajaatoiminta) vaivaavat Savon Sanomien levikkialu-

een ikäihmisiä enemmän kuin muita samaan ikäryhmään kuuluvia muualla 

Suomessa. Uutinen perustuu Kansaneläkelaitoksen laatimaan kansalliseen ter-

veyspuntariin. 

Artikkelissa mainitaan nimeltä useita Pohjois-Savon paikkakuntia, joissa kan-

santaudit jylläävät. Erityiseksi ongelmapesäkkeeksi mainitaan Rautavaara, jos-

sa on alueenkin muihin kuntiin verrattuna eniten ainakin verenpainetautia, dia-

betesta ja psykooseja.  

Rautalammille puolestaan esiintyy jutun mukaan muita kuntia enemmän sydä-

men vajaatoimintaa ja esimerkiksi Vesannolla nivelreumaa ja tuusniemeläisillä 

astmaa. Artikkelissa on siis erittäin tarkasti eritelty, että missä kunnassa mitäkin 

kansantautia ilmenee eniten. 

Uutisen alku litteroi Kansaneläkelaitoksen tutkimustuloksia, noin puolessa välis-

sä tekstiä siirrytään haastattelemaan saman laitoksen tutkimuspäällikkö Timo 

Klaukkaa, joka pitää Pohjois-Savon tilannetta varsin ongelmallisena. Klaukan 

mielestä tilanne on koko ajan menossa vain huonompaan suuntaan.  

Klaukka antaa myös selityksiä siihen, miksi Pohjois-Savossa kansantaudit jyl-

läävät. Selityksiksi hän mainitsee muun muassa väestön ikärakenteen, tervey-

denhuollon henkilökuntavajeen sekä perinteet. Haasteltavan mukaan tunnettu 
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tosiasia on, että Itä-Suomessa ihmiset ovat tottuneet käyttämään muuta maata 

enemmän kovia rasvoja sekä tekemään ruumiillisesti raskasta työtä.  

Jutussa ainoa nimeltä mainittu asiantuntija on siis tutkimuspäällikkö Timo 

Klaukka. Iso osa artikkelista toki pohjautuu Kansaneläkelaitoksen tutkimukseen, 

jonka tekijöitä ei tässä yhteydessä sen kummemmin eritellä.  

Koska tämä artikkeli on Savon Sanomissa sijoitettu Varttuneet -osioon, sen us-

koisin kiinnostavan eniten juuri tuon ikäluokan lukijoita sekä tietysti muita terve-

yskysymyksistä kiinnostuneita.  

Artikkelin yhteyteen on sijoitettu myös kainalojuttu, joka tosin ei asiasisällöltään 

poikkea pääjutusta. Kainalojutun otsikko kuuluu "Nyt tarvittaisiin kansalaisnäkö-

kulmaa". Tämä otsikko on poimittu Timo Klaukan kommenteista. Klaukka on 

kainalojutussakin ainoa haasteltava ja hän puhuu siinä siitä, mitä vanheneva 

väestö voisi itse tehdä oman terveytensä eteen.  

Kainalojutun keskellä on kuva Timo Klaukasta. Pääjutun keskellä puolestaan on 

diagrammi, josta selviää Pohjois-Savon alueen kunnat ja prosenttiosuudet, 

kuinka moni kunnan asukkaista sairastaa sydän- tai verisuonitauteja.  

 

5.2.3 Inhimillinen juttu 

Syyskuusta 2002 sisällönanalyysiin valikoitui inhimillistä terveysjournalismia 

edustamaan puolen sivun mittainen artikkeli otsikolla "Anna-vauva syntyi sy-

dänvikaisena". Jutun alaotsikko puolestaan kuuluu: "Aika näyttää kuitenkin pa-

rantavan kammioväliseinän reiän". Tämä artikkeli ilmestyi Savon Sanomissa 

sunnuntaina 8.9.2002. 

Artikkeli sisältää useampaa eri juttutyyppiä limittäin. Ensinnäkin artikkeli etenee 

hyvin reportaasimaisesti, toisaalta kyse on myös henkilöhaastattelusta sekä 

uutisestakin.  

Tämän inhimillisen terveysartikkelin aihe on siis vauvojen sydänviat, esimerkki-

nä toimii jutun tekohetkellä kolmen kuukauden ikäinen Anna-vauva. Jutussa 
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pääasiallisena haastateltavana on Annan äiti Riika Kellokoski. Äiti kertoo avoi-

mesti vauvansa tarinan syntymähetkestä jutun julkaisuun saakka.  

Anna-vauva oli syntynyt muutaman viikon etuajassa ja joutui heti synnyttyään 

vauvojen teho-osastolle. Syntymää seuraavana päivänä lääkärit löysivät vauvan 

sydämestä reiän. Annan tapaus osoittautui kuitenkin hyvin lieväksi ja kaksi kuu-

kautta syntymän jälkeen lääkärit ilmoittivat, että reikä sydämessä on kasvanut 

umpeen.  

Annan sydämestä kertovan artikkelin loppuosa kertoo sitten Sydänlapset ry:n 

Kuopion alaosaston toiminnasta. Tuosta yhdistyksestä myös Kellokosken perhe 

kertoo saaneensa tukea ja tietoa vauvansa sairauteen liittyen.  

Pääjutun ohessa on kainalojuttu, jossa haastatellaan Sydänlapset ry:n Kuopion 

alaosaston yhteyshenkilöä Raimo Rahkosta sekä puheenjohtajaa Markku Hyvä-

ristä.  

Itse pääjutussa ei ole siis muita tietolähteitä kuin Riika Kellokoski, nämä kaksi 

muuta tietolähdettä esiintyvät vain kainalojutussa. Kainalojuttu käsitteleekin juuri 

yhdistyksen toimintaa. Erityinen piirre tässä kainalojutussa on, siitä mainitaan 

pankin tilinumero, johon yhdistys toivoo lahjoituksia. 

Kainalojuttu ei ole ainoa lisäelementti artikkelissa, sillä artikkelin yhteyteen on 

myös liitetty faktalaatikko. Tuossa laatikko on tietoa pienten lasten sydänsaira-

uksista sekä Sydänlapset ry:stä. 

Jutun kuvituksena on kuva Anna-vauvasta äitinsä sylissä. Kuvateksti kertoo 

Annan elävän nyt aivan tavallista elämää ja äidin hädän helpottaneen. 

Ketkä sitten kuuluvat jutun kohderyhmään? Varmasti kaikki pienten lasten van-

hemmat tai vauvaa odottavat, sekä ilman muuta jokainen lapsiperheenelämäs-

tä, terveydestä tai henkilöjutuista kiinnostuneet Savon Sanomien lukijat. 
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5.3 Terveysartikkelit syyskuussa 2012 

Yhteensä 86 terveysjournalismiin kuuluvaa artikkelia löytyy syyskuun 2012 Sa-

von Sanomista. Sisällönanalyysiin niistä valikoituivat: "Sairaalan arjessa pauk-

kaa" - taloudellinen terveysjournalismi, "Pakko päästä vessaan" - tieteellinen 

terveysjournalismi sekä " Tanssilla parempi elämä" - inhimillinen terveysjourna-

lismi. 

 

5.3.1 Taloudellinen juttu 

Otsikolla "Sairaalan arjessa paukkaa" julkaistu taloudellinen terveysartikkeli il-

mestyi Savon Sanomissa 3.9.2012. Jutussa on myös alaotsikko: "KYSin uudis-

tukset: Samaan aikaan muuttuvat sekä tilat että hallintorakenteet". 

Kyse on perinteisestä uutisesta, jossa lukijoille kerrotaan Kuopion Yliopistollisen 

sairaalan suurimmista muutoksista. Näitä muutoksia on sekä sairaalan toimiti-

loissa että potilaille näkymättömämmässä sairaanhoitopiirin hallinnossa. 

Artikkelissa kerrotaan seikkaperäisesti rakennusten remontista. Välillä seinät 

tärisevät, kun työmaalla räjäytellään. Sairaalan pääaula on remontissa ja moni 

osasto evakossa sisäilmakunnostusten vuoksi. Yhdelle sairaalan kulmalle ra-

kennetaan uutta ravintokeskusta.  

Samaan aikaan remontoidaan myös rakenteita. Hallituksen esityksen mukaan 

päävastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä siirtyy kunnille, mutta 

KYSin erityisvastuu alue ei ole kuitenkaan katoamassa minnekään. Erikoissai-

raanhoito pysyy tutussa sairaalassa. Artikkelissa oletetaan, että kansalaisille 

lienee sama, minkä "hallintohimmelin" alla hoitoa saa - kunhan sitä vaan saa. 

Jutun ainoa haastateltava ja aiheen asiantuntija on Pohjois-Savon sairaanhoi-

topiirin johtaja Risto Miettunen. Miettusta haastatellaan sekä pääjutussa, että 

sen yhteydessä olevassa lyhyessä kainalojutussa. Kainalojutun otsikkona on 

"Erikoislääkäri lähtee potilaan luo". 
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Kainalojuttu käsittelee KYSiin perustettua uutta perusterveydenhuollon yksik-

köä, jonka tarkoitus on saada yhteistyö terveyskeskusten kanssa aiempaa toi-

mivammaksi. Suunnitelma on, että KYS järjestää aikaisempaa enemmän ja 

useampia erikoislääkäreitä konsultoimaan terveyskeskuksiin, siis lähemmäksi 

potilaita.  

Jutun lomasta löytyy myös faktalaatikko, jossa on pähkinänkuoressa selitetty 

sairaanhoitopiiriä koskevat muutokset. Artikkelikokonaisuuden kuvituksena on 

valokuva haastateltavasta, sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettusesta, keskellä 

työmaata.  

Artikkelin kohderyhmään kuuluvat kaikki Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alu-

eella asuvat Savon Sanomien lukijat.  

 

5.3.2 Tieteellinen juttu 

11. syyskuuta 2012 ilmestynyt tieteellisen terveysartikkelin otsikkona on ytimek-

käästi "Pakko päästä vessaan". Pienemmällä fontilla kirjoitettu yläotsikko vielä 

selkeyttää suoraan, mistä jutussa on kyse. Yläotsikko kuuluu "Virtsankarkailu: 

10 kysymystä vaivasta, josta ei mielellään puhuta edes lääkärille". 

Tämä artikkeli on sanomalehden mittapuulla pitkä, koko sivun mittainen. Artik-

kelissa esitetään asiantuntijoille kysymyksiä virtsankarkailusta. Lukija saa vas-

tauksen muun muassa siihen, milloin virtsankarkailu vaatii hoitoa ja kuinka ylei-

sestä vaivasta on kyse. Lisäksi selvitetään, että mistä virtsankarkailu oikein joh-

tuu ja voiko sitä mitenkään ennaltaehkäistä. 

Juttu on kirjoitettu kysymys - vastaus - muotoon. Ja vasta kaikkien kysymysten 

ja vastausten jälkeen kerrotaan, ketä asiantuntijoita artikkelia varten on haasta-

teltu. Vastauksien kerrotaan perustuvan naistentautien ja synnytysten erikois-

lääkäri Virva Nyyssösen sekä urologian erikoislääkäri Susanna Wilenin haastat-

teluihin. Molemmat lääkärit työskentelevät Pohjois-Karjalan keskussairaalassa. 

Lisäksi juttua varten on kerätty tietoa Potilasyhdistys Suomen Inko ry:n verk-

kosivuilta ja Käypä-hoito suosituksista. 
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Kysymysten ja asiantuntijoiden antamien vastausten alta löytyy myös kainalojut-

tu, otsikolla "Nuorta äitiä ei otettu todesta". Kainojutussa kolmekymppinen Lau-

ra-Ilona Kotilainen kertoo omista oireistaan ja siitä, kuinka pettynyt hän on ter-

veydenhuollossa saamaansa palveluun. Nuorelle äidille ilmaantui virtsankarkai-

lua synnytyksen jälkeen, mutta neuvola- ja lääkärikäynneillä häntä ei kuunneltu. 

Nainen kertoo, mitkä keinot ovat auttaneet häntä samaan virtsankarkailua hie-

man kuriin. Jutun ilmestymishetkellä synnytyksestä on jo viisi vuotta ja Laura-

ilona uskoo, ettei enää omin keinoin pääse asiassaan pidemmälle, vaikka pys-

tyykin elämään vaivansa kanssa suhteellisen normaalia arkea. Pitkät vessajo-

not ovat edelleen hänelle kuitenkin kauhistus, sillä vessaan on päästävä heti 

kun vähänkin siltä tuntuu. 

Tässä tieteellisessä, erittäin popularisoidussa sellaisessa, jutussa ei ole valoku-

via haastateltavista tai esimerkiksi hoitotoimenpiteistä. Kuvituksena toimivat 

piirustukset vessahädästä kärsivästä naisesta. Silmiin pistävin elementti lienee 

muusta sanomalehdestä poikkeava koko sivun läpi yltävä keltainen väritys.  

Selkein kohderyhmä artikkelille ovat toki virtsankarkailusta kärsivät lukijat, mutta 

muusta lehden tarjonnasta visuaalisesti poikkeava juttu innostaa varmasti suur-

ta osaa Savon Sanomia lukevista.  

 

5.3.3 Inhimillinen juttu 

"Tanssilla parempi elämä" -inhimillinen terveysjournalismin artikkeli julkaistiin 

Savon Sanomissa 9.9.2012. Tässä reilun puolen sivun mittaisessa jutussa on 

myös pitkä alaotsikko "Televisio: Kuopiolainen Harri Kokkonen, 47, lähti mu-

kaan Tanssi peppu pieneksi -ohjelmaan, koska haluaa parantaa terveyttään". 

Tämä artikkeli on selkeästi henkilöhaastattelu. Haastateltava kertoo jutussa 

omasta, hieman erityisestä, laihdutusmetodistaan. Harri Kokkonen haki ja pääsi 

mukaan Fox -kanavalla pyörineeseen Tanssi peppu pieneksi -ohjelmaan, jossa 

osallistujat kisaavat niin tanssissa kuin painonpudotuksessa. 
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Harri Kokkonen kertoo painaneensa ennen kisan alkua 128 kiloa ja sairastu-

neensa ylipainon kertymisen myötä kakkostyypin diabetekseen. Tavoitepainok-

seen ohjelmassa mies on ilmoittanut alle pääsyn alle sadan kilon. Ennen kaik-

kea hän toivoo tanssikisan toimivan ponnahduslautana kohti terveempää elä-

mää. 

Osa tästä jutusta käsittelee nimenomaan Harri Kokkosen laihduttamista ja sitä, 

mitä hyötyä ylipainoiselle on normaalipainon saavuttamisesta. Toisaalta artikkeli 

myös kertoo Tanssi peppu pieneksi -ohjelmaformaatista. Harri Kokkonen on 

jutun ainoa haastateltava. 

Artikkelin alalaidassa on vielä faktalaatikko otsikolla "Laihdutusta ja tanssia". 

Oletuksista poiketen faktalaatikon asiasisältö ei olekaan painonpudotuksessa 

vaan tv-ohjelmassa. Faktalaatikossa ääneen pääsee myös Tanssi peppu pie-

neksi ohjelman tuottaja Anna Hallenberg. 

Tällä inhimillisellä terveysartikkelilla on ainakin kaksi kohderyhmää: painontark-

kailusta kiinnostuneet sekä tv-ohjelmasta kiinnostuneet. Oletettavasti jutun lu-

kevat myös henkilöhaastatteluista pitävät Savon Sanomien lukijat. 

Artikkelin kuvituksena on taustastaan irti leikattu valokuva Harri Kokkosesta. 

Kuvassa mies poseeraa vauhdikkaassa tanssiasennossa.   
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6 ANALYYSIN YHTEENVETO 

 

Pyrittäessä yleistämään tietoja on tärkeää, että tutkimusaineisto on kerätty to-

dennäköisyysotantamenetelmiä hyväksi käyttäen. Silloin yleistämiselle on ole-

massa perusteita. Otannan avulla on pyritty rakentamaan eräänlainen pienois-

malli siitä perusjoukosta, jota aineistossa on haluttu tutkia ja johon tulokset halu-

taan yleistää (Aaltola & Valli 2010, 233.) 

Juuri tällaista Aaltolan ja Vallin mainitsemaa pienoismallia minäkin Savon Sa-

nomien terveysjournalistisista artikkeleista kokosin. Tarkoitukseni oli selkeyttää 

ja selvittää sitä, mitä aiheita Savon Sanomien artikkelit pitävät sisällään, millai-

sia ilmaisukeinoja niissä on käytetty ja kuinka sisällöt ovat vuosikymmenien 

saatossa muuttuneet. 

Yhdeksän analysoitua artikkelia paljastivat, että vaikka juttumäärät ovat vuodes-

ta 1992 vuoteen 2012 lähes tuplaantuneet niin sisällölliset muutokset eivät ole 

yhtä silmiinpistäviä. Samat tai ainakin samantyyppiset aihepiirit toistuivat terve-

ysartikkeleissa, elettiinpä mitä vuosikymmentä tahansa. 

Taloudelliset terveysartikkelit kertoivat sairaanhoitopiirin ja yliopistollisen sairaa-

lan tilasta, poliittisista päätöksistä, investoinneista ja leikkauksista. Erityisesti 

huomioni kiinnittyi siihen, että taloudelliset terveysjutut vuosilta 1992 ja 2012 

muistuttivat hyvin paljon sisällöiltään toisiaan. Tämä selittynee Suomen ja maa-

ilman taloudellisella tilanteella. Niin 1990-alussa kuin 2010-luvun alussa talous 

oli tiukoilla ja terveydenhuoltokin joutui rankalle säästökuurille. 

Savon Sanomien artikkeleita analysoidessani nousi esiin myös ajatus, että hie-

man kärjistäen voisi todeta vuoden 1992 ja 2012 syyskuiden artikkelien muistut-

tavan jopa niin paljon toisiaan, että vain haastateltavien nimistä ja lehden ulko-

asusta saattoi erottaa, että kumpaa vuotta eletään.  

Tieteelliseen terveysjournalismiin kuuluvat jutut eivät nekään vuosien saatossa 

kokeneet suuria muutoksia. Nämä jutut käsittelevät erilaisia sairauksia ja oireita, 

uusia tutkimustuloksia sekä lääkitystä ja lääketeollisuutta tai alaan liittyviä inno-

vaatioita. Kuten Savon Sanomien toimituksestakin kerrotaan, on selvää, että 
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Itä-Suomen yliopiston läheinen sijainti varmasti vaikuttaa tieteellisen terveys-

journalismin artikkelien sisältöihin.  

Tieteellistä terveysjournalismia syyskuiden 2002 ja 2012 leimaavat myös Itä-

Suomen lääkäripäivät. Niiden tiimoilta Savon Sanomat saa vuosittain monia 

tieteellisiä terveysuutisia. 

Suurin yllätys ovat inhimilliset terveysjutut. Tai oikeastaan niiden erittäin pieni 

lukumäärä tässä otannassa. Torkkolan (2002, 110) mukaan inhimillinen terve-

ysjournalistinen kirjoittelu osoittaa, ettei mikään periaatteessa estä journalismia 

suuntaamasta katsettaan entistä enemmän virallisista, yleisistä asiantuntija-

koneistoista myös laajemmalle ja "alemmas". 

Tällainen kehitys ei kuitenkaan ole havaittavissa Savon Sanomien terveysartik-

keleissa. Niin sanotut tavalliset ihmiset pääsevät lehden sivuilla ääneen vain 

harvoin ja inhimillisten terveysjuttujen lukumäärät eivät ole 1990-luvulta 2012- 

luvulle merkittävästi kasvaneet - jopa hieman päinvastoin.  

Inhimillisiä terveysjuttuja Savon Sanomista löytyi suorastaan hämmästyttävän 

niukasti. Joten ennen tutkimuksen aloittamista esittämäni hypoteesi ei inhimillis-

ten juttujen osalta pitänyt lainkaan paikkansa.  

Lisäksi inhimillisten terveysjuttujen sisällöt toistivat tuttua linjaa. Vuodesta toi-

seen "pieni ihminen" saa terveysjutuissa äänensä kuuluville lähinnä julkaisemal-

la oman sairaskertomuksensa ja toki sitä kautta tuomalla vertaistukea muille 

vastaavassa tilanteissa oleville sekä inhimillistettyä tietoa kenelle tahansa luki-

jalle.  

Vaikka inhimillistä terveysjournalismia ei Savon Sanomissa liioin julkaista, vaan 

lehdessä keskitytään terveydenkin osalta enemmän taloudellisiin ja tieteellisiin 

aspekteihin, voi tästäkin kolmen kuukauden otoksesta kaikkiaan yhtyä Noora 

Valkosen (2008) sanoihin: "Terveysasiat ovat nyt pinnalla. Ne kiinnostavat 

suomalaista mediaa, STT:tä ja STT:n asiakkaita - eli tavallisia suomalaisia" 

(Noora Valkonen, 2008.) Ei tästä aihepiiristä muutoin julkaistaisi Savon Sano-

missakaan artikkeleja päivittäin, yleensä jopa useampia päivässä. 
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7  TUTKIMUKSEN PÄÄTTEEKSI 

 

Perinteisesti aineistojen tehtävä on ollut hypoteesin testaaminen. Tutkijalla on 

ollut jokin tutkimuskysymys, johon hän on aineistostaan hakenut vastausta (Aal-

tola & Valli 2010, 182.) Tämä pro gradu -tutkimukseni jatkaa tuota perinnettä. 

Halusin selvittää kuinka Savon Sanomien terveysjournalismi on kolmessa vuo-

sikymmenessä muuttunut - niin määrällisesti kuin sisällöllisesti. Tutkielmani 

osoittaa selvästi, että sisällölliset muutoksen eivät ole kovin mittavia. Oli kyse 

sitten taloudellisesta, tieteellisestä, tai inhimillisestä terveysjournalismista niissä 

käsitellyt aihepiirit pysyivät samanlaisina. 

Määrälliset muutokset olivat vuodelta 1992 vuoteen 2002 huomattavia. Vuodes-

ta 2002 vuoteen 2012 siirryttäessä määrällinenkään muutos ei ollut mainittava.  

Mitä tästä jää lopulta käteen? Mitä saamistani tuloksista voi päätellä? Kuinka 

yleispäteviä tutkimukseni tulokset ylipäätään ovat? Olisiko aiheesta mahdollista 

tehdä lisää tutkimuksia ja jos, niin millaisia? Tässä viimeisessä luvussa tarkoitus 

on pohtia näitä seikkoja mahdollisemman monesta näkökulmasta. 

Näin tutkimuksen tehtyäni on ensimmäiseksi pakko todeta, että harmittavan 

paljon jäi tutkimatta. Onko kolme kuukautta riittävästi tehdä päätelmiä kolmesta 

vuosikymmenestä? Riittääkö yleistyksiin pyrkivän sisällönanalyysin tekemiseen 

yhdeksän artikkelia? 

Ensin on syytä todeta muutama tosiseikka. Pro gradu-tutkielmaan käytettävissä 

oleva aika ja opintopisteet ovat rajalliset. Niissä puitteissa olisi ollut mahdotonta 

tutkia kolmen vuosikymmenen jokaista Savon Sanomat -lehteä ja tehdä sisäl-

lönanalyysiä ehkä jopa tuhansista terveysartikkeleista.  

Pro gradu-tutkielman sanelemissa puitteissa jopa kolmen esimerkkikuukauden 

jokaisen terveysartikkelin sisällön analysoiminen olisi ollut liian suuri urakka. 

Mitä siis olisin voinut tehdä toisin? Olisin voinut tyytyä pelkkään määrälliseen 

analyysiin, jossa olisin selvittänyt vuosittaiset terveysartikkelien lukumäärät jo-
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kaiselta vuodelta alkaen vuodesta 1992 päättyen vuoteen 2012. Henkilökohtai-

sesti en olisi ollut kuitenkaan tähän tyytyväinen, sillä halusin tehdä nimenomaan 

sisällönanalyysiä. 

Ehkä olisin voinut tehdä sisällönanalyysin vain esimerkiksi vuoden 2012 jutuis-

ta? Niitäkin olisi ollut useampi sata kappaletta tosin. Ja tuollaisessa tutkimuk-

sessa ei toisaalta olisi selvinnyt mitään muuta kuin yhden vuoden Savon Sano-

mien terveysjournalismin tilanne. Tarkoitus kun oli nimen omaan selvittää terve-

ysjournalismin muutosta Savon Sanomissa. 

Voiko kolmesta kuukaudesta siis sittenkin tehdä jotain yleisiä päätelmiä? Tä-

män tutkimuksen tutkimusaineistosta sain tuloksia, joista voi päätellä seuraa-

vaa: Savon Sanomissa julkaistaan terveysjournalistisia artikkeleja päivittäin. 

Niin sanottu tavallinen ihminen pääsee niissä harvoin ääneen, tietolähteet ovat 

enimmäkseen alan asiantuntijoita, päättäjiä ja poliitikkoja. Näin on ollut ainakin 

vuodesta 1992. 

Terveysjournalismin artikkelien analyysissa vaikeita oli niiden kohderyhmän 

määrittäminen. Suurin osa terveysjutuista oli uutisia. Ja uutiset ovat sanoma-

lehden pääasiallista sisältöä aiheesta riippumatta. Näin ollen terveysjournalis-

miin liittyvät uutiset oli osoitettu kaikille päivittäin Savon Sanomia lukeville. Sa-

von Sanomien terveysjournalismissa käsitellään aiheita, jotka liittyvät suurim-

man osan lukijoista elämänpiiriin tavalla tai toisella.  

Spesifin kohderyhmän määrittämistä helpompaa on sanoa, ketkä eivät seuraa 

Savon Sanomien terveysjournalismia. Henkilö, joka seuraa lehdestä lähinnä 

urheilu-uutisia tai tv-ohjelmatarjontaa tuskin on kiinnostunut virtsankarkailusta 

tai vanhustenhoidosta kertovista artikkeleista. Välttämättä kovin nuortakaan lu-

kijakuntaa eivät Savon Sanomien terveysartikkelit saavuta. 

Savon Sanomien terveysartikkelit ovat pääasiassa uutisia. Reportaaseja, henki-

löhaastatteluja tai kolumneja julkaistaan hyvin harvakseltaan. Savon Sanomissa 

ei ole varsinaista terveysaiheisiin erikoistunutta toimittajaa, ei ole koskaan ollut. 
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Ja nyt on huomioitava, että tässä tutkielmassa käsitellään Savon Sanomia. Tä-

män tutkimuksen antamat tulokset ovat päteviä vain tämän yhden sanomaleh-

den osalta. Mutta olisivatko ne yleistettävissä koskemaan mitä tahansa suoma-

laista seitsemänä päivänä viikossa ilmestyvää sanomalehteä?  

Uskon, että mitä tahansa levikkimäärältään Savon Sanomiin verrattavissa ole-

vaa lehteä tutkittaessa tulokset olisivat samaa luokkaa.  

Tästä kumpuaakin monta mahdollista uutta tutkimusaihetta. Tekemäni kaltaisen 

analyysin voi toteuttaa mistä tahansa sanoma- tai aikakausilehdestä, millä ta-

hansa aikahaarukalla tahansa. Olisikin mielenkiintoista verrata eri lehtien juttu-

määriä ja sisältöjä toisiinsa. 

Terveysviestintä on itse asiassa median osalta vielä suhteellisen kartoittamaton 

aihepiiri. Tulevina vuosina varmasti tähän alueeseen liittyviä tutkimuksia julkais-

taan yhä enemmän, sillä terveys ja sairaus eivät median uutisaiheista ole aina-

kaan mihinkään katoamassa vaan päinvastoin lisääntymässä. 

Itselleni suurin yllätys saamissani tutkimustuloksissa olivat inhimilliset terveysar-

tikkelit. Ne melkein loistivat poissaolollaan. Jokaisessa esimerkkikuukaudessa 

niitä julkaistiin Savon Sanomissa vain kourallinen. Olen ollut siinä käsityksessä, 

että media on yhä enemmän siirtynyt kertomaan enemmän yksityisiä kuin ylei-

siä tarinoita.  

Itse toimittajana suurin osa kirjoittamistani terveysaiheisista lehtijutuista on ollut 

henkilöhaastatteluja tai ainakin yksi artikkelin tietolähteistä on ollut henkilö, jolla 

on omakohtaisia kokemuksia käsittelemästäni aiheesta.  

Moni lukijatutkimus myös on osoittanut, että artikkelit, joissa niin sanotut tavalli-

set ihmiset ovat haastateltavina kiinnostavat lehtien lukijoita eniten. Onko terve-

ys kuitenkin sellainen aihe, jossa mielellään kuunnellaan asiantuntijan sanaa 

kokijaa enemmän? Tässäkin olisi aihetta uuteen terveysviestinnän tutkimuk-

seen. 

Tämän tutkimuksen tekeminen oli antoisa ja opettavainen kokemus. Tutkiel-

maan valikoitunut aineisto oli kuitenkin verrattain suppea. Aineistoa ajatellessa 
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kuitenkin tulivat vastaan gradun tekemiseen käytettävissä olevat resurssit. On 

myös perusteltua uskoa, että tutkimustulokset eivät laajemmallakaan aineistolla 

olisi muuttuneet erilaisiksi, sillä terveysaiheiset artikkelit olivat Savon Sanomis-

sa vuodesta toiseen niin toistensa kaltaisia. 

Ennen tutkimuksen aloittamista oletin, että inhimillisiä terveysjuttuja olisi ollut 

ehkä jopa enemmän kuin taloudellisia. Tämä hypoteesi osoittautui  vääräksi.  

Savon Sanomia esimerkkinä käyttäen voi sanoa, että sanomalehti käsittelee 

uutisissaan terveysaiheita päivittäin. Ehkä inhimilliset terveysjutut ovat enem-

män sitten aikakausilehtien antia. Mutta on syytä pohtia, olisiko niille tilausta 

nykyistä enemmän myös sanomalehdissä. 

Ihan viimeiseksi haluan vielä miettiä, miksi terveys, sairaus tai hyvinvointi ovat 

niin suosittuja juttuaiheita mediassa. Yksi vastaus tähän kysymykseen nousee 

ylitse muiden. Henkilökohtainen terveys ja hyvinvointi ovat keskeinen osa ihmi-

sen identiteettiä. Terveyden voi katsoa määrittelevän ihmisen elämää voimak-

kaammin kuin vaikkapa puoluekannan, uskonlahkon tai aviosäädyn ( Järvi 

2011, 11.) Mikä muu todella vaikuttaa yksilön tai yhteisön elämään niin kaiken 

kattavasti kuin terveys.  
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