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Tiivistelmä

Tämän pro gradu -työn aihe on syöpäjournalismi suomalaisessa lehdistössä.

Tutkielmassa selvitetään, miten syöpää kehystetään ja millaisia metaforia siitä

käytetään sekä pohditaan journalismin syövästä antamaa kuvaa.

Tutkimuksen aineistona on kuuden lehden syöpää käsittelevät artikkelit (166

kpl) yhden vuoden ajalta. Viestinnän kehysanalyysin apuvälineenä on käytetty

Sinikka Torkkolan terveyden ja sairauden kolmen ulottuvuuden mallia (2008) ja

Ulla Järven terveysjournalismin lajijaottelua (2011). Metafora-analyysi pohjaa

George Lakoffin ja Mark Johnsonin teoriaan metaforista abstraktin ajattelun

välineinä.

Syöpäjournalismi jakautuu kolmeen pääkehykseen, jotka ovat tiedeusko,

potilastarina ja kollektiivinen syöpä. Tiedeusko valaa toivoa syövän

parannettavuudesta, kun taas potilastarinat antavat realistisemman kuvan

syövän todellisuudesta. Kollektiivisen syövän kehyksessä yksilön ongelmat

nostetaan yleiselle tasolle ja yhteisön kohtaamaan syövän uhkaan etsitään

ratkaisuja yksilön tasolta.

Kuolema on syöpäjournalismissa kuin kansantarinoiden karhu, jonka oikeaa

nimeä ei saa mainita, ettei se vain tule manatuksi esille. Syövän aiheuttama

kuoleman uhka kuvataankin suoran ilmaisun sijasta sotametaforilla ja

henkilöllistämisellä, jotka korostavat syövän vaarallisuutta sekä valmistavat

yhteisöä ja yksilöä taisteluun sitä vastaan. Kokonaisuutena journalismi siis

kuvaa syövän vihollisena, jota vastaan taistellaan lääketieteen keinoin ja hoito

on matka, jonka päämääränä on paraneminen.

Tutkielmassa pohditaan kehysanalyysin tuloksen kautta myös terveysjourna-

lismin tehtäviä. Alan teorioissa toistuu kolmijako, joka oli havaittavissa myös

tässä aineistoanalyysissa. Kolmijaon perusteella voidaan terveysjournalismin

tehtävinä nähdä sairauden uhan hallinta tieteen avulla, yksilön elämän hallinnan

tukeminen ja sairastamisen yhteisvastuullisuuden ylläpito.
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Johdanto

Keinonenä haistaa syövän, olympiaratsastaja haluaa nähdä vielä seuraavan

kevään keijukellot, elämäntapasyövät lisääntyvät. Tällaisia otsikoita saamme

lukea lehdistä ja niiden perusteella muovautuu mielikuvamme syövästä. Syöpä

on yksi yleisimpiä sairauksia ja sitä myötä myös yksi näkyvimpiä

terveysjournalismin aiheita. Tämä voi johtua siitä, että syöpä on yleistä ja että

syövän hoitotulokset ovat parantuneet ja parantuvat edelleen, jolloin uusissa

hoidoissa ja lääkkeissä riittää uutisoitavaa (Vertio 2010, 8–10).

Nykytiedon mukaan joka kolmas sairastuu jossain elämänsä vaiheessa

syöpään ja mitä todennäköisimmin suuri osa myös parantuu. Syöpä koskettaa

hyvin suurella todennäköisyydellä meistä jokaista jollain tavalla, joten jutuille

syövästä on lukijoita ja myös tekijöitä.

Tämän tutkimuksen taustalla on kiinnostukseni ymmärtää paremmin median

antamaa kuvaa syövästä. Ennakko-oletukseni oli, että yleisimmät lehdissä

olevat jutut syövästä ovat uutisia uusista hoitomuodoista tai muista tieteen

avulla saavutetuista syövästä selviämiseen tähtäävistä keinoista sekä

vertaistueksi tarkoitettuja henkilöhaastatteluita, joissa draaman kaari vie

pelottavasta taudin löytymisestä taistelun kautta parantumiseen.

Oletan siis että lehtikirjoittelu keskittyy positiivisiin uutisiin ja ihmisiä

kannustaviin tarinoihin. Näin siksi, että sellaisena olen itse kokenut lehtien

artikkelitarjonnan. Henkilökohtainen mielenkiintoni syöpää koskeviin

lehtijuttuihin johtuu siitä, että olen myötäelänyt kolmen läheisen kanssa syövän

sen viimeiseen, lopulliseen vaiheeseen saakka. Tuolloin kaipasin itse

realistisempia artikkeleita eli tietoa myös siitä, että kaikkia potilaita hoidot eivät

paranna. Olisin myös kaivannut vertaistukea vaikeaan tilanteeseen, jossa toivo

paranemisesta on jo menetetty. Sellaista en lehtijutuista löytänyt ja siksi jäin

pohtimaan, millaisen kuvan media syövästä oikeasti antaa? Olinko lukenut

vääriä lehtiä vai eikö muka kukaan muu kuole syöpään kuin minun läheiseni?

Näihin henkilökohtaisiin kysymyksiini lähdin etsimään tieteen keinoin vastauksia

keräämällä yhden vuoden ajalta syövästä kertovat lehtijutut kuudesta erilaisesta
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lehdestä. Analysoimalla jutut niiden tulkintakehysten ja käytettyjen metaforien

avulla olen keksinyt paljon uusia kysymyksiä. Olen innostunut ja yllättynyt

iloisesti löydöistäni, sillä lähtötilanteen oletukseni oli hyvin suppea.

Analysointi on ollut antoisaa. Artikkeleihin perehtyminen on avartanut muun

muassa ymmärrystäni aineistoon valikoituneiden lehtien eroista ja journalismin

moninaisuudesta. Merkittävää on ollut huomata, kuinka arkipäiväinen lehtien

lukeminen on suppeaa verrattuna järjestelmälliseen aineiston kahlaamiseen.

Olen kokenut ymmärtämisen ja löytämisen riemua, mistä kiitos kuuluu

terveysviestinnän tutkijoille. Aineiston läpikäymisen työkaluiksi löytämäni

aiemmat terveysjournalismin mallinnukset ja tyypittelyt ovat olleet niin

mielenkiintoisia, että niitä pohtiessa on varmasti jumpattu aivonystyröitä ja

ehkäisty dementiaa. Hauskinta on ollut löytää omia ajatuksia ja mielipiteitä, joilla

selittää havaittuja ilmiöitä.

Syöpä on aiheena valtava, koska se on yksilölle elämän – tai kuoleman –

kokoinen ongelma. Juuri suuren merkityksensä takia pidän tutkimukseni aihetta

tärkeänä. Toivon, että työni toimii jollekulle lukijalle myös vertaistukena. Minulle

aihe on ollut myös terapiaa ja omistan työni siskoni Hannelen muistolle.

1.1. Tutkimuksen sisältö

Tässä tutkimuksessa perehdytään syöpäjournalismiin lehtikirjoituksissa

tiedeviestintänä ja terveysjournalismina. Tutkittava aineisto koostuu

lehtikirjoituksista, jotka on julkaistu vuonna 2014 suomalaisissa sanoma- ja

aikakauslehdissä. Tutkimustehtävänä on selvittää, miten syöpää suomalaisessa

kirjoitetussa journalismissa kehystetään ja millaisia metaforia kirjoituksissa

käytetään. Kehyksen käsitteellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa

tulkintakehystä, jonka avulla havainnoidaan, tunnistetaan ja nimetään asioita ja

tapahtumia.

Kehystämällä asioita, tilanteita ja toimintaa ihminen antaa niille merkityksiä,

jotka kumpuavat kuvattavasta todellisuudesta sekä kuvaajastaan että
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kulttuurista, jossa toimitaan. Journalismin tutkimuksessa kehyksen käsitettä

luonnehditaan ei ainoastaan todellisuuden kuvaamiseksi vaan myös sen

rakentamiseksi, jolloin kehys alkaa myös ohjata ajattelua ja toimintaa.

(Väliverronen 2007, 51.)

Kirjoituksista analysoidaan, mitä ja miten syövästä kirjoitetaan: mikä on jutun

aihe, journalistinen juttutyyppi, mitä syövästä kerrotaan ja kuka siitä kertoo.

Näiden kysymysten avulla selvitetään, millaisia kehyksiä kirjoituksista on

löydettävissä. Kysymysten ja löytyvien kehysten avulla voidaan pohtia,

millaisena ilmiönä syöpä nähdään, ketkä siitä kertovat ja mitkä ovat

syöpäjournalismin tehtävät.

Lisäksi tutkimuksessa käytetään metafora-analyysia, jonka avulla on tarkoitus

sekä kuvata että kartoittaa käytettyä metaforiikkaa että analysoida miksi ja

miten metaforia on käytetty. Metafora-analyysin avulla voidaan pohtia,

minkälaisia merkityksiä metaforien avulla syövästä lukijoille välitetään.

1.2. Tutkimuksen rakenne

Tutkimuksen alussa luvussa kaksi perehdytään aihepiiriin porautumalla

yleisestä viestinnän määritelmästä tiedeviestinnän ja terveysviestinnän kautta

niiden journalismin tutkimukseen. Samalla annetaan lyhyt katsaus syöpää

käsittelevän journalismin aiempaan tutkimukseen.

Luvussa kolme esitellään tutkimusasetelma eli tutkimuskysymykset, niiden

selvittämiseen käytettävät menetelmät ja tutkimuksen aineisto. Aineiston eli

lehtiartikkeleiden esittelyssä kerrotaan sen valikointiin vaikuttaneista seikoista,

sisällöstä määrällisesti sekä joitain esimerkkejä sisällöstä. Lisäksi aineistoa

eritellään terveysjournalismin aiemman tutkimuksen teorioiden näkökulmista,

joita on käytetty analysoinnissa apuna.

Luvussa neljä esitellään aineistosta esiin nousseet tulkintakehykset ja

pohditaan, millaista kuvaa syövästä ne rakentavat. Viidennessä luvussa
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esitellään aineistossa käytettyjä yleisimpiä metaforia ja arvioidaan, millainen

kuva syövästä niiden kautta piirtyy.

Kuudennessa luvussa kootaan yhteen tutkimuksen johtopäätöksiä. Lisäksi

pohditaan tiedeviestinnän osuutta syöpäjournalismissa ja terveysjournalismin

tehtäviä tutkimuksen tulosten valossa.

Seitsemännessä luvussa tuodaan esille jatkotutkimuksen aiheita.

Kahdeksannessa luvussa palataan vielä kerran alkuasetelmaan sekä pohditaan

omaa oppimista tutkimuksesta.

2. Viestinnän teoriasta terveysjournalismin tutkimukseen

Viestintä on sekä tiedonvälittämistä eli sisältöjen siirtämistä että rituaalista,

yhteisöllisyyden rakentamista (Kunelius 2003, 10–14, Rival & Lapinski, 2009).

Näillä kahdella viestintätilanteessa toteutuvilla tehtävillä on erillisiä ja myös

yhteisiä päämääriä. Tietoa hankitaan, vaihdetaan ja annetaan, koska

tiedonvälittäminen itsessään on arvokasta. Sen avulla voidaan saavuttaa joitain

muita tavoitteita.

Siirtonäkökulmasta viestintä on erilaisten sanomien eli informaation, ajatusten

tai arvojen, siirtämistä jollakin keinoin, vaikkapa elein tai median avulla,

lähettäjältä vastaanottajalle (Nieminen & Pantti 2012, 135). Siirtoteoriassa

huomio kiinnittyy muun muassa siihen, millaista informaatiota välitetään, mikä

on viestin sisältö ja millaista osanottajien välinen välitys- ja vaihtotoiminta on

(Kunelius 2003, 14).

Viestinnän rituaalinen tehtävä puolestaan on tärkeä osa yhteisön toimintaa ja

yhteisöllisyyden rakentamista (Kunelius 2003, 10–14, Rival & Lapinski, 2009).

Yhteisyysmallin näkökulmasta viestinnässä ei niinkään välitetä sanomia, vaan

se on tapa ilmaista ja ylläpitää yhteisön yhteenkuuluvuutta (Nieminen & Pantti

2012, 135).
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Yksinkertainen esimerkki viestinnän tiedonvälityksen ja rituaalin tehtävistä on

vaikkapa tieto uudesta kokeellisesta syöpähoidosta. Jos joku otollinen potilas

jää tätä tietoa vaille, hän saattaa kokea menettäneensä hyvin tärkeää ja

hyödyllistä konkreettista tietoa. Viestinnän toinen ulottuvuus olisi tässä

tapauksessa kokemus siitä, että joku toinen saa kokeellista hoitoa mutta itselle

se ei ole mahdollista. Viestillä voi välittää konkreettisesti arvokasta tietoa, mutta

sillä on myös vaikutuksia yhteisöllisyyteen tai sen kokemukseen. Molemmissa

tarkoituksissa viestintä voidaan ymmärtää myös vallankäyttönä.

2.1. Tiede journalismin sisältönä

Viestintää voidaan eritellä sen kohteen mukaan. Joukkoviestinnällä tarkoitetaan

suurille, rajaamattomille joukoille teknisillä apuvälineillä tai kanavilla välitettäviä

periaatteessa julkisia sanomia tai viestejä, jotka ainakin lyhyellä aikavälillä ovat

yksisuuntaisia. Joukkoviestintää ovat esimerkiksi sanomalehdet ja elokuvat.

Keskinäisviestinnällä puolestaan tarkoitetaan tilanteita, joissa viestintä on

suoraa eikä erityisiä teknisiä välineitä tarvita. (Kunelius 2003, 18.)

Journalismi on osa joukkoviestintää, jonka katsotaan saaneen alkunsa

myöhäiskeskiajan Euroopassa. Journalismin kehitys voidaan jakaa neljään

vaiheeseen: journalismin esiasteiden kautta syntyi eliittilehdistö, joka

puolestaan johti poliittisen lehdistön kautta kaupallisen lehdistön aikaan.

(Kunelius 2003, 57.)

Tiedeviestintä eli tieteestä viestiminen on perinteisesti ymmärretty tieteen

yleistajuistamiseksi ja tieteestä tiedottamiseksi. Tiedeviestintää ovat

teoretisoineet Michel Cloître ja Terry Shinn jatkumomallilla, jossa eri tasojen

tiedeviestintä erotetaan toisistaan vastaanottajan perusteella. Ääripäitä ovat

tieteen sisäinen viestintä kuten tieteellinen julkaisu ja populaari tiedeviestintä

kuten tiedejournalismi. Jatkumossa tieteelliset faktat ja ideat käyvät läpi sarjan

muodonmuutoksia siirtyessään tieteelliseltä tasolta populaarille tasolle.  (Bucchi

1998, 8–14, Karvonen ym. 2014, 168–174, Väliverronen 2016, 136–137).
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Ensimmäinen taso on tieteen sisäinen viestintä, jota tapahtuu esimerkiksi

saman alan asiantuntijoiden kesken. Toinen taso sisältää myös muiden

tieteiden asiantuntijat, jolloin viestinnän on oltava hieman popularisoitua, jotta

tieteenalan käsitteet ja teoriat avautuvat toisen tieteenalan tutkijalle. Kolmas

taso on pedagoginen taso eli opetusmateriaali, jossa asia on yleistajuistettava

niin, että opiskelijat ja aloittelijat pääsevät asiaan sisään. Neljäs taso on yleinen

populaari taso, jossa viestintää tehdään maallikoille ja suurille yleisöille

esimerkiksi tv-dokumentissa tai sanomalehdessä. (Bucchi 1998, 8–14,

Karvonen ym. 2014, 168–174, Väliverronen 2016, 136–137). Tämän

tutkimuksen aineisto asettuu jatkumomallin tasoista tälle viimeiselle, yleiselle

populaarille tasolle.

Kolmannen ja neljännen tason väliin on myös ehdotettu viidettä,

kvasipopulaaria tasoa. Tälle tasolle sijoittuisivat tasot, jotka ovat näennäisesti

populaareja, mutta ensisijaisesti suunnattu muille kuin suurelle yleisölle.

Tällaista on esimerkiksi medialle suunnattu tiedotusmateriaali, jossa kerrotaan

aiheen kontekstista ja menetelmistä. (Saikkonen 2011, 69–70.)

Bucchi (2002) esittelee yhtenä varhaisimpana tieteen popularisoijana Bernard le

Bovier de Fontenellen, joka teoksessaan Entretiens sur la pluralité des mondes

jo vuonna 1686 otti huomioon erikseen akateemiset ja tavalliset lukijat.

Molempien yleisöjen huomioiminen samassa julkaisussa väheni Bucchin

mukaan seuraavina vuosikymmeninä ja suurelle yleisölle kirjoittaminen eriytyi

tieteellisestä kirjoittamisesta omaksi lajikseen.

Varhaista tieteen popularisointia edisti nykypäivän näkökulmasta erikoinen

aikansa ilmiö eli naisille suunnatut tietokirjat kuten Francesco Algarottin

Newtonianesimo per le dame (1752) ja Joseph Jérome Lefrançois de Lalanden

L’Astronomie des dames (1785) (Bucchi 2002). Voidaan pohtia, josko naisille

suunnatut valistuksen ajan tieteen popularisoinnit olivat myös miehiä varten,

mutta ne piti naamioida joksikin muuksi. Laajasta tiedeviestinnästä suurelle

yleisölle voidaan puhua kuitenkin vasta 1900-luvun puolivälin jälkeen, mistä

lähtien mm. sanomalehdet ja aikakauslehdet sekä näyttelyt ovat uutisoineet ja

kertoneet tieteen saavutuksista (Bucchi 2002).
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Tiedeviestinnällä voidaan tavoitella myös muita päämääriä kuin valistamista.

Tutkijat ja tiedeyhteisö voivat median välityksellä myös markkinoida omaa

työtään, vakuuttaa rahoittajia ja päättäjiä sekä hakea julkista hyväksyntää

työlleen (Lampinen & Mörä, 2014, 78).

Tiedeviestintä voidaan nykypäivänä jakaa myös konservatiiviseen ja

osallistavaan tiedeviestintään, joista ensimmäinen on yksisuuntaista

tiedottamista, opettamista ja valistamista. Tuoreempi käsitys on osallistava

tiedeviestintä (engl. public engagement of sciense, PES), jolla pyritään

vuoropuheluun, eri osapuolten aktiivisuuteen ja vastavuoroiseen oppimiseen.

Jälkimmäisen nousu on tapahtunut 2000-luvulla median välineisiin liittyvän

murroksen myötä. Muutos on tapahtunut myös tieteen vaikuttavuuden tasolla,

sillä aiemman yhteiskuntaan vaikuttamisen lisäksi keskustellaan tieteen

yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta. (Väliverronen 2015, 221.)

Tiedejournalismille on leimaavaa painottuminen luonnontieteisiin,  tekniikkaan ja

lääketieteeseen. Suomalaisten tiedetoimittajien kyselytutkimuksen mukaan

tiedejournalismi sisältää periaatteessa kaikki tieteenalat, mutta käytännössä

mediaorganisaatiot, päivittäinen journalistinen työ ja tiedetoimittajan omat

kiinnostuksen kohteet vain sattuvat painottumaan luonnontieteisiin. (Lampinen

& Mörä 2014, 80–81.)

Tieteen esittäminen ja siihen suhtautuminen journalismissa on muuttunut ja sillä

voidaan nähdä kansallisuuteen liittyvä yhteys historiallisesti. Tieteellä on ollut

neljä historiallista nousuaikaa, jolloin se on ollut näkyvimmillään uutismediassa.

Ensimmäinen sijoittui 1800-luvun puoliväliin, jolloin tieteen tekeminen

ammattimaistui varakkaiden harrastuksesta leipätyöksi. Toinen nousuvaihe oli

1900-luvun kolmen ensimmäisen vuosikymmenen aikana, jolloin tieteestä tuli

kansainvälisen kilpailun areena ja oman tutkimuksen esittely mediassa oli

kansallinen ylpeydenaihe. Kolmas aalto oli 1950-1966, jolloin kiinnostusta

herätti erityisesti ydinvoima sekä rauhanomaisessa energiantuotannossa että

sodankäynnin aseena. Neljäs, poikkeuksellisen pitkä ja edelleen jatkuva vaihe

alkoi 1980-luvun alkupuoliskolla. Sen kantavina tekijöinä voidaan nähdä

tutkimusorganisaatioiden ja ammattimaistunut ja tutkijoiden aktiivinen

viestiminen sekä kestokiinnostuksen aiheet kuten geeniperimän selvittäminen ja

ilmastonmuutos. (Väliverronen 2016, 68–70.)
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Historiallisten vaiheiden vaikutus näkyy tiedejournalismin sisällöissä edelleen.

Tieteessä kilpaileminen on todellakin nykypäivää, kun uutisoidaan esimerkiksi

yliopistoiden ranking-listauksia. Ydinvoiman luoma tieteen kolmas aalto oli

todennäköisesti osallisena 1960-luvulla käynnistyneelle tieteen negatiivisten

seurauksien kriittiselle mediakäsittelylle, ja kriittinen ote on siitä lähtien

kasvattanut osuuttaan tiedejournalismissa. Kriittisyyttä vaatineita aiheita

sittemmin ovat olleet muun muassa saasteet, ydinonnettomuudet ja

geenimuuntelu (Väliverronen 2016, 69–70).

Tiedejournalismin tekijät vierastavat perinteistä journalismin vahtikoiran

tehtävää eli yhteiskunnan ja päättäjien kriittistä tarkkailua, sillä he asemoivat

itsensä yleensä samanaikaisesti sekä yleisön että tieteen asialle. Samanlaista

yleisön palvelua ja alan intressien edistämistä on havaittu myös muilla

journalismin erikoisaloilla kuten kulttuurijournalismissa ja urheilujournalismissa.

Nämä asenteet poikkeavat merkittävästi toimittajien yleisestä valtavirrasta.

Tiedejournalismia on tästä myös kritisoitu ja vaadittu tieteen epäkohtien

esilletuontia, tutkimustulosten uutisoinnin lisäksi niiden tulkintaa, tieteen

rahoittajien motiivien arviointia sekä tieteen ja muun yhteiskunnan välisten

kytkentöjen selvittämistä. (Lampinen & Mörä, 2014, 87–88.)

Itsensä asemointi kyseenalaistajaksi on helpompi perustella politiikassa kuin

tieteessä, urheilussa tai kulttuurissa. Jälkimmäisten alojen toimittajilla on

yleensä taustalla oma harrastuneisuus tai jopa aiempi ura, kun taas politiikan

toimittajalla poliittinen tausta on harvinaista ja se koetaan usein rasitteena

aiheuttaen uskottavuuden puutetta. Aloissa on siis eroja toisiinsa nähden.

Lähtökohtaero on se, että poliittisessa journalismissa ensisijainen huomio on

vahtia yhteisten resurssien käyttöä, kun taas tieteissä, taiteissa ja taidoissa

huomio kiinnitetään usein vain suorituksiin, joihin myös toimittajat tekijöitä

kannustavat.

Tiedejournalismilta on peräänkuulutettu kriittisyyden sijaan vahvuutta, jolla

tarkoitetaan vahvuutta resurssien, ammattimaisuuden sekä itseluottamuksen

suhteen. Vahvalta tiedejournalismilta odotetaan analyyttisesti kriittistä, tutkivaa

otetta ja valmiutta kurkistaa tapahtumien taakse. (Saikkonen 2011, 74–75.)

Tällaista vahvaa tiedejournalismia ei ole helppoa tehdä, mutta perehtyneisyys

erityisalaan antaa perspektiiviä nähdä rakenteiden ja arvojen taakse, jolloin
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voidaan hakea oleellisia tietoja ja esittää oikeita kysymyksiä. Johtopäätösten

vetäminen on tarkkaa työtä kaikilla journalistisilla erityisaloilla. Voidaan myös

tuumia, olisiko poliittisen journalismin hyvä omaksua tieteiltä ja taiteilta

kannustamisen asennetta arvioidessaan yhteisten asioiden hoitoa.

2.2. Terveysvalistuksesta terveysjournalismiin

Terveysviestintä ymmärretään monella tapaa eikä alan tutkimuksessakaan ole

yhtenevää käsitystä sen määrittelystä. Useimmiten terveysviestinnällä

tarkoitetaan kaikkea terveyteen, sairauteen ja niihin liittyviin yhteiskunnallisiin

asioihin kuten politiikkaan ja talouteen liittyvää viestintää (Järvi 2011, 17).

Viestinnän kanava voi olla niin yksilöiden välistä interpersoonallista viestintää

kuin kohdeviestintää tai joukkoviestintääkin (Torkkola 2008, 263). Käsite pitää

sisällään myös journalismin ja viihteen (Torkkola & Mäki-Kuutti 2012, 108).

Terveysviestinnän muotoja ovat esimerkiksi terveenä pysymiseen tähtäävät

neuvot ja ohjeet, sairastuneelle suunnatut ohjeet, potilaan ja lääkärin tai

hoitajan välinen keskustelu, sairastuneen ja tukihenkilön vertaistuellinen

yhteydenpito, lääkkeiden ja hoitojen mainonta, terveyteen liittyvästä

tutkimuksesta tiedottaminen, alan yritysten tiedotteet, uusista tutkimuksista,

hoidoista, seulonnoista tai lääkkeistä kertova journalismi, terveyden

edistämiseen tähtäävä makasiiniohjelma ja viihteelliset sairaalamaailmasta

kertovat sarjat ja elokuvat.

Terveysviestinnän tekijöiden kirjo on laaja. Valistukseen tähtäävää viestintää

tekevät lähinnä terveydenhuollon ja sairaanhoidon ammattilaiset, toimijat ja

tutkijat. Yleisempää terveysviestintää harjoittavat toimittajien ja viestinnän alan

lisäksi myös esimerkiksi potilaat eli lähestulkoon meistä jokainen (Jyrinki 2011,

8).

Terveysviestinnän englanninkielinen käsite health communication ymmärretään

yleensä viestintänä, jolla pyritään edistämään terveyttä tai hoitamaan sairautta

(Torkkola & Mäki-Kuutti 2012, 107). Maailman terveysjärjestö WHO viestii
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terveydestä muuttaakseen ihmisten käyttäytymistä globaalin julkisen terveyden

edistämiseksi (Rival & Lapinski, 2009).  Myös kotimainen terveysala ja

viestintäkenttä määrittelivät vielä 1990-luvulla terveysviestinnän tavoitteelliseksi

terveyden edistämiseksi ja sairauksien hoitamiseksi (Torkkola 2008, 82).

Terveyden edistämiseen ja sairauksien hoitoon tähtäävän terveysviestinnän

käsitemäärittelyn taustalla olevat toimijat kuten WHO ovat yleensä terveyttä

edistäviä järjestöjä, julkisrahoitteisia sairaaloita ja markkinoilla toimivia

lääkeyhtiöitä, joiden ideologia tukee käsitteen määrittelyä.

Tällainen terveysviestinnän määritelmä voidaan nähdä ristiriitaisena, sillä se

yhtäältä pitää sisällään kaiken terveyttä koskevan viestinnän, mutta toisaalta

jättää ulkopuolelle viestinnän, joka ei ole terveyden puolesta arvolatautunutta

(Torkkola 2008, 82, Jyrinki 2011, 7).

Uudemmassa tutkimuksessa ja käsitemäärittelyssä terveyden edistämiseen

tähtäävä viestintä katsotaan terveysvalistukseksi tai -kasvatukseksi, joka on

vain yksi osa terveysviestintää. Määritelmää tutkiessa on huomioitava, kuka

toimii määrittelijänä. Terveysalan tutkijoille ja toimijoille terveysviestintä on

nimenomaan ohjaavaa ja positiivista terveyteen vaikuttamista. (Jyrinki 2011, 8.)

Yhteiskuntatieteissä terveysviestintä saa yleensä laajemman merkityksen kuin

lääke- ja terveystieteissä, ja sisältää kaiken viestinnän, joka liittyy terveyteen,

sairauteen, terveydenhuoltoon tai lääketieteeseen (Torkkola 2002, 5). Laajasti

ymmärrettynä kaikki terveyttä ja sairautta käsittelevä viestintä tausta-arvoistaan

riippumatta on terveysviestintää, ja se on myös tämän tutkimuksen lähtökohta.

Journalismin näkökulmasta terveysaiheet ja erityisesti lääketiede ovat

kiinnostava aihe. Niihin on helposti liitettävissä ihmisläheinen, arkinen ja

käytännöllinen näkökulma ja aiheita on helppoa dramatisoida.  Lääketieteen

tulokset sopivat hyvin myös median uutiskriteereihin, sillä  lääketiede tuottaa

jatkuvasti uutta. Toisaalta tiedejournalismia moititaan medikalisaatiosta, kun

lääketiede valtaa alaa muilta tieteiltä laadullisesti ja määrällisesti. (Väliverronen

2005, 1394.)

Terveysjournalismi saatetaan osana tiedettä nähdä kuitenkin vähemmän

uutisarvoisena tieteenä, kuin esimerkiksi tekniikka ja talous. Tiedeviestinnän

tutkijat Bucchi ja Mazzolini ovat todenneet, että tiedejournalismista jopa puolet
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käsittelisi lääketiedettä ja terveysaiheita, mutta jutut sijoitetaan lehtien

erikoisliitteisiin ja -osastoihin, kun taas muu tiedejournalismi näkyy enemmän

uutisaineistossa. Ero voi perustua uutisten jakamiseen niin sanottuihin koviin ja

pehmeisiin aiheisiin, joista lääketiede ja terveysjournalismi lukeutuvat enemmän

jälkimmäiseen. (Dunwoody 2008, 18.)

Lääketieteen suurelle näkyvyydelle journalismissa on perustelunsa.

Tieteenalana se kiinnostaa suuria yleisöjä paljon. Viimeisimpään

tiedebarometriin (2016) vastanneista 75 prosenttia ilmoittaa seuraavansa

lääketieteen kehitykseen liittyviä asioita. Näitä ovat muun muassa uusien

lääkkeiden ja hoitomuotojen kehitys.

Terveysjournalismissa lääketieteen asiantuntijat  ovat usein kyseenalaistamaton

auktoriteetti. He saavat ylikorostuneen paljon valtaa ja pystyvät suhteellisen

hyvin kontrolloimaan julkista keskustelua ja tiedonkulkua terveyteen liittyvissä

kysymyksissä (Väliverronen 2005, 1395). Lääketieteen asiantuntijoiden

näkökulmasta hallinnan tavoittelulle on useita syitä: mediajulkisuudella voidaan

esimerkiksi vaikuttaa terveyskäyttäytymiseen ja terveyspoliittiseen

päätöksentekoon sekä terveyspalvelujen kysyntään ja tarjontaan. (Torkkola

2002, 73–76, Järvi 2011, 91). Lääketiede instituutiona on myös suhteellisen

harvoin julkisen kritiikin kohde (Väliverronen 2005, 1395).

Terveysjournalismin tekijöitä leimaa sama lukkarinrakkaus aiheeseensa kuin

tiedetoimittajia. Useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan lääketieteen

toimittajat eivät pidä tärkeimpänä tehtävänään vallankäyttäjien seuraamista

vaan oikean tiedon välittämistä. Toimittajien ja lääketeollisuuden tiiviillä

yhteistyöllä on nähty kielteisiä vaikutuksia muun muassa terveyspolitiikkaan,

mutta toisaalta toimittajat suhtautuvat kriittisimmin juuri lääketeollisuuteen.

Terveyskriisien yhteydessä journalistien työtapa tutkimusten mukaan keskittyy

toimituksellisissa valinnoissa elämän suojelemiseen, mutta palautuu kriittiseen

rooliin vaaran ollessa ohi. (Torkkola 2014, 24.)

Lääketiede journalismin aiheena voidaan ymmärtää joko suppeasti tai laveasti

etenkin kansainvälisessä termistössä. Suppeassa merkityksessä se rajautuu

vain lääketieteeseen (engl. medical journalism) ja laajassa merkityksessä se

kattaa lääketieteen lisäksi muut terveyteen liittyvät näkökulmat (engl. health
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journalism). Usein termejä kuitenkin käytetään toistensa synonyymeina tai

niiden sisältö ymmärretään edellä esitetystä poikkeavasti, jopa juuri

päinvastaisena. (Torkkola 2008, 89–91.)

Suomenkielinen yleistermi terveysjournalismi kattaa puolestaan molemmat

edellä mainitut. Sen alkuperä on journalistisessa käytännössä, jossa erityisalat

jakautuvat aiheen perusteella kuten esimerkiksi talousjournalismi ja

urheilujournalismi. (Torkkola 2008, 89–91.)

Terveysjournalismin funktio on erilainen riippuen lähestymissuunnasta.

Viestinnän osana se on yleensä nähty valistuksen näkökulmasta ja journalismin

erikoisalana puolestaan terveys- ja sairausinformaation välittäjänä. Kulttuurin

tutkimuksen lähtökohdasta terveysjournalismi puolestaan on terveyksiä ja

sairauksia tuottava yhteiskunnallinen ja kulttuurinen käytäntö (Torkkola 2008,

263), jollaisena se myös tässä tutkimuksessa nähdään.

2.3. Terveys ja sairaus kulttuurillisina käsitteinä

Terveysjournalismi käsittelee terveyttä ja sairautta, jonka vuoksi on hyvä pohtia

hieman näiden käsitteiden olemusta paneuduttaessa niitä koskevan

journalismin tutkimukseen. Terveysviestinnän suomalaisessa tutkimuksessa

terveyden käsitettä taustoitetaan usein WHO:n määritelmällä, jonka mukaan

terveys on täydellisen fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila eikä

pelkästään sairauden tai vaivan puute (WHO 1946).

Terveys ja sairaus ovat kuitenkin suhteellisia käsitteitä. Filosofisena

kysymyksenä terveyttä ja sairautta lähestytään yleensä naturalismin ja

normativismin näkökulmista. Naturalismissa terveys ja sairaus ovat objektiivisia,

empiirisiä ja arvovapaita käsitteitä. Tämä lähestymistapa pyrkii määrittämään

terveyden ja sairauden biologisten toimintojen kannalta, ja sairaus on näiden

toimintojen häiriötila. Toinen näkökulma puolestaan on normatiivinen, jonka

mukaan terveys ja sairaus ovat arvolatautuneita käsitteitä. (Kingma, 2014.)
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WHO:n käsitystä sairaudesta voidaan pitää lähtökohdaltaan naturalistisena,

sillä se pyrkii toteamaan terveyden tai sairauden sen biologisten

tunnusmerkkien kautta. WHO:n idealistista tavoitetta maailmanlaajuisesta

terveyden lisäämisestä puolestaan voi pitää arvolatautuneena ja normatiivisena

käsityksenä terveydestä ja sairaudesta.

WHO:n määritelmää on arvosteltu, sillä täydellisen terveyden käsite ei ole

realistinen. Terveys on koko ajan muuttuva tila, johon vaikuttavat sairaudet,

elinympäristö ja ihmisen omat kokemukset, arvot ja asenne. Terveyden

kokemus voidaan nähdä kokonaisuudessaan subjektiivisena, jolloin jokainen

ihminen määrittää terveytensä omalla tavallaan, ja tämä määritelmä on lopulta

se tärkein.  (Huttunen 2018.)

Täydellisen terveyden voisi paremminkin nähdä terveyden ideaalisena

kuvauksena eikä konkreettisena terveytenä. Järvi (2011, 18) pitää terveyttä

tavoiteltavana olotilana, vaikka ei usko sen täydelliseen saavuttamiseen. Tähän

on helppo yhtyä ja kääntää pohdinta naturalistisesta terveyden määritelmästä

normatiiviseen terveyteen arvona.

Perusarvona terveyttä voidaan pitää yksiselitteisenä eli terveys on hyvä ja

tavoiteltava asia. Terveyskäsitykset kuitenkin vaihtelevat ihmisten ja

yhteiskuntien välillä. Terveys voidaan nähdä esimerkiksi välineellisenä keinona

parempaan elämään. Terveydenhoidon käytännöissä puolestaan joudutaan

punnitsemaan eettisiä kysymyksiä esimerkiksi terveyden ja elämänlaadun

valinnan välillä. (Järvi 2011, 18.) Terveyden ja sairauden määrittelyn kautta

voidaan  pyrkiä esimerkiksi pohtimaan kenen sairautta hoidetaan ja mikä on

kliinisen lääketieteen tavoite (Kingma, 2014).

Yksi tapa suhtautua erilaisiin kulttuurillisiin ja yhteiskunnallisiin ristiriitoihin

terveydestä on moraalia koskevan pluralismin hyväksyminen eli kaikkia

moraalisia ratkaisuja ei voida johtaa yhdestä arvolähtökohdasta, vaan on

hyväksyttävä erilaisia arvolähtökohtia ja niitä suojaavia ristiriitaisiakin

periaatteita. (Järvi 2011, 18.)

Terveydestä, sairaudesta, viestinnästä ja journalismista puhuttaessa on yleistä

käyttää sanaa terveys, vaikka aihe olisi oikeasti sairaus. Näin esimerkiksi

terveysviestinnällä usein tarkoitetaan sairauksista viestimistä.
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Terveysjournalismi puolestaan kertoo usein sairastarinoita eikä terveystarinoita.

Termivalintaa voidaan selittää sekä terveysvalistuksen perinteellä, jossa

terveysjournalismi on osa valistusta sekä kulttuurin muutoksella, jossa

sairauksien hoito on vaihtunut terveyden edistämiseen (Torkkola 2008, 91).

Termin valinta voidaan nähdä näin myös arvovalintana. Usein tavoitteena on

positiivinen mielikuva eli hyvänä ja tavoiteltavana pidetty terveys negatiivisen ja

vältettävän sairauden sijasta. Yhteiskunnallisessa toiminnassa tämä näkyy

myös, kun entiset sairaalat ovat muuttuneet hyvinvointikeskuksiksi, joissa

tuotetaan peruspalveluita. Onko tämä sitten vain elämän rujojen puolien

piilottamista ja kaunistelua, siitä voidaan olla montaa mieltä.

2.4. Syöpäjournalismin tutkimuksen teoreettinen lähtökohta

Viestinnän tutkimus on laaja kenttä ja se sisältää kaikki viestinnän muodot aina

keskinäisviestinnästä eli vaikkapa potilaan ja lääkärin välisestä keskustelusta

joukkoviestintään kuten esimerkiksi tv-mainoksiin. Tämän tutkimuksen kohde on

terveysjournalismi, ja vielä tarkemmin terveysaiheiset tekstiartikkelit

sanomalehdissä ja aikakauslehdissä, joten aiemmasta tutkimuksesta

perehdytään journalismin tutkimukseen yleisesti sekä terveysjournalismin

tutkimukseen erityisesti.

Viestintää tutkittaessa käytetään yleensä käsitteitä joukkoviestintätutkimus,

mediatutkimus ja usein pitäydytään myös yleistermissä viestintätutkimus, joka

usein tutkimuskohtaisesti perustellaan (ks. esim. Pulkkinen S-M 2016, 15–16).

Joukkoviestintätutkimuksessa kohde on perinteisesti rajattu joukkoviestimiin,

kuten sanomalehteen, radioon ja televisioon, kun taas media-sanalla voidaan

viitata myös muihin, ei joukoille leviäviin kanaviin. Viestintätutkimus puolestaan

on hyvin lavea käsite ja vaatii tapauskohtaisen määrittelyn, mitä sillä kulloinkin

tarkoitetaan.

Viestinnän tutkimus käsitetään yleisesti tietyn alan tutkimuksena, mutta ei

omana erillisenä tieteenään. Viestintää ei pidetä samalla tavalla omana
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tieteenalanaan kuten vaikkapa psykologiaa, sosiologiaa tai politologiaa, koska

viestintä ja sen tutkimus on hyvin riippuvaista muista tieteistä poimien niistä

sopivia ja soveltuvia teorioita, ideoita ja menetelmiä (Pietilä 1997, 11).

Joukkoviestintää tehdään myös hyvin erilaisista asioista, jolloin sen tutkimuskin

hajaantuu eri suuntiin riippuen siitä, millaista joukkoviestintää tutkitaan.

Viestintätuotannon taloudellisen ja oikeudellisen puolen osalta se risteytyy

esimerkiksi talous- ja oikeustieteisiin, tuotettujen tekstien eri piirteiden osalta

kielitieteeseen ja semiotiikkaan sekä niiden vastaanoton osalta

(sosiaali)psykologiaan ja sosiologiaan (Pietilä 1997, 28) ja terveysviestinnässä

puolestaan lääke- ja hoitotieteisiin.

Viestinnän tutkimuksessa viestintää lähestytään yleensä kolmesta erilaisesta

näkökulmasta: sanoman siirtona, viestinnän yhteisöllisyytenä tai vastaanottajan

muodostamana merkityksenä (Nieminen & Pantti 2012, 135–136). Viestinnän

tutkimushaaroja ovat muun muassa vaikutustutkimus (millaisia vaikutuksia

median sisällöillä on vastaanottajiin), käyttötarkoitustutkimus (mihin

vastaanottaja käyttää mediaa), vastaanotto- eli reseptiotutkimus (miten

vastaanottaja merkityksellistää mediatekstejä) ja mediaetnografia (median

arkipäiväisen käytön tutkiminen), agendatutkimus (mediasisältöjen tutkimus),

journalisteja ammattilaisina koskeva tutkimus ja uutistutkimus (esimerkiksi

lähteiden, narraatioiden, symbolien tai metaforien analyysi). (Nieminen & Pantti

2012, 150–166, Kivikuru 1995, 99–116.)

Suomalaista terveysviestintää ja terveysjournalismia ovat tutkineet erityisesti

Sinikka Torkkola (2008) ja Ulla Järvi (2011). Torkkola (2008, 41–43) on

poiminut ja muovannut edellä mainituista näkökulmista oman käsityksensä

terveysviestinnän tutkimuksesta, ja se jakautuu kolmeen päälinjaan:

vuorovaikutuslinjaan, vaikutustutkimuslinjaan ja kulttuurilinjaan.

Vuorovaikutustutkimus keskittyy potilaan ja häntä hoitavan terveydenhuollon

ammattilaisen väliseen keskinäisviestintään ja tämä tutkimusalue on

ennemminkin ollut sosiologian, psykologian sekä hoito-, terveys- ja

lääketieteiden kuin viestinnän alaa.

Vaikutustutkimuslinja puolestaan nojaa sekä terveysvalistuksen perinteeseen

että yhdysvaltalaiseen joukkoviestinnän tutkimuksen mass communication
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research-perinteeseen (MCR). MCR-perinne on ollut tyypillisesti määrällinen

tutkimus, jossa on käytetty haastattelu- ja kyselylomakkeita ja

paneelimenetelmiä sekä psykologisia koeasetelmia laboratorio-oloissa.

Ilmiöiden väliset suhteet on perinteessä ymmärretty kausaalisiksi syy- ja

seuraussuhteiksi. Terveysvalistuksen näkökulma viestinnän tutkimuksessa

asettaa lähtökohdan, jossa viestintä nähdään ensisijaisesti terveyden

edistämisen välineeksi ja tutkimuksen tehtävä on selvittää, kuinka hyvin

viestintä välineenä toimii. (Torkkola 2008, 47–50, Korhonen 2014, 139.)

Kulttuurilinjaksi Torkkola on nimennyt tutkimussuunnan, jossa terveys ja sairaus

ymmärretään historiallisesti ja kulttuurisesti tuotettuna. Lähtökohta on siis

kulttuurisesti suuntautunut terveystutkimus, joka tehdään viestinnän

näkökulmasta. Tämä sisältää ajatuksen, että terveys ja sairaus eivät ole

viestinnän ulkopuolelta valmiiksi annettuja (yleensä biolääketieteellisesti

määritettyjä), vaan viestinnän sisällä rakennettavia. Tutkimuksessa tyypillisesti

selvitetään, millaisia ovat median sairaudet ja millaisia ovat sairaustarinoiden

toimijat. (Torkkola 2008, 67–69.) Kulttuurinen näkökulma pyrkii irti

lääketieteellisestä hegemoniasta eli terveyden ja sairauden näkemisestä vain

tautina, jotta voidaan eritellä mediatekstien terveyksien ja sairauksien moneutta.

(Torkkola (2008, 101–105.)

Kulttuurisen näkökulman havainnoinnin apuvälineenä Torkkola on käyttänyt

muodostamaansa terveyden ja sairauden kolmen ulottuvuuden mallia. Siinä

jäsennetään terveyksiä ja sairauksia biolääketieteellisen taudin (engl. disease),

subjektiivisen potemuksen (illness) ja yhteiskuntaan vaikuttavan sosiaalisen

järjestyksen (sickness) avulla. Malli ei ole universaali sairauden

määrittelytyökalu, vaan sairauksien ymmärtämisen apuväline. Eri ulottuvuuksien

ilmeneminen voi olla suoraan ilmaistua ja selkeästi todettavaa tai erilaisia

käytäntöjä, jotka eivät ole selkeitä ja niiden havaitseminen vaatii tulkintaa.

Ulottuvuudet ovat myös vain teoreettisia, sillä tekstissä terveyden ja sairaudet

ovat aina kietoutuneita toisiinsa. (Torkkola 2008, 103–105.)

Ulottuvuuksista tauti on biolääketieteellinen ilmaus sairaudelle. Tautidiskurssi

journalistisissa teksteissä perustuu lääketieteen tavalle määrittää terveyttä ja

sairautta. Lääketiede on perustaltaan luonnontiede, joka havainnoi todellisuutta

empiirisesti ja hoitaa sairautta eli oireiden perusteella havaittua tautia.
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Modernissa lääketieteessä on hoidon kohteena tauti, eikä tautia kantava

ihminen. (Torkkola 2008, 107.)

Potemus on Torkkolan käyttämä termi, jolla tarkoitetaan terveyden ja sairauden

tuottamista subjektin kokemuksena. Potemuksella ei ole institutionaalista

määrittelyä, kuten taudilla, vaan se rakentuu ihmisen kokemuksesta ja

määrittelystä. Potemus ei kuitenkaan ole vain subjektiivista sairauden

kokemusta, vaan myös yksilön terveyden ja sairauden ymmärrystä. (Torkkola

2008, 111–115). Syöpään liittyvässä journalismissa kokemustarinat ovat yleisiä

ja niiden analyysissä käytetään tässä tutkimuksessa käsitettä potemus.

Sosiaalinen järjestys on terveyden ja sairauden kolmas ulottuvuus taudin ja

potemuksen lisäksi. Sosiaalisella järjestyksellä tarkoitetaan terveyden ja

sairauden ilmenemistä yhteiskunnallisessa kontekstissa. (Torkkola 2008, 119–

120.) Journalistisessa tekstissä sosiaalinen järjestys on usein vaikeasti

havaittavissa. Parhaiten sosiaalisen järjestyksen ulottuvuuden havaitsee siitä,

että tekstissä ei keskitytä taudin tai potemuksen kuvaukseen, vaan kerrotaan

jotain muuta, mikä liittyy terveyteen tai sairauteen.

Ulottuvuuksista muodostuu kahdeksan eri yhdistelmää, joissa terveys ja sairaus

rakentuvat kaikissa kolmessa ulottuvuudessa vaihdellen. Ulottuvuuksien

risteymillä voidaan nähdä yhteneväisyyksiä ja ristiriitoja ja tutkia, mikä on

sairautta ja mikä terveyttä ja kenen tiedon perusteella niitä määritellään.

Esimerkiksi ulottuvuuksien ristiriidaton tilanne on tautinen ja poteva ja

sosiaalisessa järjestyksessä sairas, kun taas toista ääripäätä edustaa tauditon,

potematon ja sosiaalisessa järjestyksessä terve. Näiden väliin jää ristiriitaisia

yhdistelmiä, joissa tautisuus, potemus ja sosiaalisen järjestyksen sairaus ja

terveys vaihtelevat. (Torkkola 2008, 105, 116, 122–123.)

Torkkolan (2008, 271) mukaan mallinnuksen keskeinen löytö on terveyksien ja

sairauksien sosiaalisen järjestyksen ulottuvuuden merkitys journalistisissa

teksteissä. Aiemmissa tutkimuksissa terveydet ja sairaudet mediassa ja

journalismissa on nähty biolääketieteellisinä tauteina ja yksilöiden kokemuksina

ilman niiden yhteiskunnallista ulottuvuutta. Mallin avulla terveysjournalismin

poliittisuus ja paikka terveyttä ja sairautta järjestävänä instituutiona tulee

näkyväksi.
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Ulla Järvi on tutkimuksessaan (2011, 141, 153) jaotellut terveysjournalismin

kolmeen päälinjaan: faktoihin perustuvaan tieteelliseen terveysjournalismiin,

kokemustarinoihin perustuvaan inhimilliseen terveysjournalismiin ja

terveydenhuollon hallinnosta ja politiikasta kertovaan taloudellinen

terveysjournalismiin. Tieteellinen terveysjournalismi irrottaa sairaan tai riskialttiin

ihmisen ruumiin tieteellisen mielenkiinnon kohteeksi, inhimillinen

terveysjournalismi ottaa potilaan kokonaisuutena ja kuuntelee hänen tarinaansa

ja taloudellinen terveysjournalismi sijoittaa ihmisen osaksi yhteiskunnan sekä

talouden koneistoja.

Tieteellisen terveysjournalismin keskeisenä arvona on tieteen kaikkivoipaisuutta

tukeva tiedeusko, jonka retoriikka on tyypillistä tiedeyhteisölle ja auktoriteeteille.

Inhimillinen terveysjournalismi on yksilökeskeistä ja käyttää pelon ja toivon

retoriikkaa. Taloudellisen terveysjournalismin arvo on yhteisöllisyys ja sen

retorisina keinoina käytetään uhkaa ja hyötyä. Lajityyppien määrittely ei ole

ehdoton, sillä journalistisessa tekstissä voi esiintyä piirteitä useammasta

tyypistä. (Järvi 2011, 141).

Syöpä journalismin aiheena on vähäisesti tutkittua Suomessa. Matti Koivisto

(2015) on viestinnän pro gradussaan tutkinut, miten lapsuusiän syövän

kohdanneiden perheet hyödyntävät verkkoviestintää. Tutkimuksessa

hyödynnettiin Torkkolan sairauden ja terveyden kolmen ulottuvuuden mallia.

Verkon käyttö lisääntyi sairauden myötä ja lasten huoltajat käyttivät verkkoa

erityisesti taudin ulottuvuuden merkityksessä eli hankkivat tietoa

terveydenhuollon ammattilaisilta saadun tiedon lisäksi. Sairastuneille lapsille

verkko mahdollisti yhteydenpidon läheisiin sairauden aikana, mikä

tutkimuksessa katsottiin sosiaalisen järjestyksen ulottuvuuden osaksi.

Kansainvälistä tutkimusta syövästä journalismin aiheena on tehty etenkin

Yhdysvalloissa. Syövän uutisoinnista on tutkittu muun muassa sitä, heijastaako

uutismedia syöpään sairastumisen ja kuolleisuuden todellisuutta, antaako

media epärealistisen kuvan korostaessaan aktiivisia hoitoja ja selviytymistä

enemmän kuin hoidon epäonnistumista, palliatiivista hoitoa ja kuolleisuutta.

Tutkimusten mukaan uutiset syövästä kertovat useimmiten hoidoista ja

selviytymisestä mutta harvoin hoidon epäonnistumisesta, haitoista,

saattohoidosta ja kuolemasta. Media saattaa siis antaa liian optimistisen kuvan
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syövän hoidoista, tuloksista ja ennusteista. Uutiset eivät kerro syöpään

kuolemisesta siinä määrin kuin syöpään todellisuudessa kuollaan. (Fishman

ym. 2010, Slater ym. 2008, Brody 1999.)

Syövän lajeista on kiinnitetty erityisesti huomiota rintasyöpään (Choo 2006,

Stryker ym. 2005, 492) ja yksittäisesti muihin syöpiin, kuten ihosyöpään (Stryker

ym. 2005). Rintasyövän medianäkyvyys on tutkimusten perusteella paljon

isompi kuin sen sairastettavuus. Syöpäjournalismissa käytetyn kielen

tutkimuksessa puolestaan on havaittu vahva sotametaforan  käyttö (Seale

2001). Syövän näkyvyyttä sanomalehdissä on tutkittu myös

vertailututkimuksena tavallisessa lehdistössä ja mustille suunnatuissa lehdissä

(Cohen ym. 2008). Tutkimuksessa todettiin, että musta lehdistö kirjoittaa

syövästä enemmän kuin muu lehdistö.

Yhdysvaltalaisessa syöpäjournalismin tutkimuksessa on vahva valistuksen

perinne. Tutkimusten kysymyksenasettelu rakentuu usein jo lähtökohtaisesti

oletukselle, että medialla vaikutetaan ihmisten käyttäytymiseen syöpää

ennaltaehkäisevästi. Ihosyövän mediatutkimuksen johtopäätöksissä esimerkiksi

todetaan, että median vähäinen kiinnostus ihosyöpää kohtaan on yksi tekijä,

miksi yhdysvaltalaiset eivät suojaudu tarpeeksi auringolta. (Stryker ym. 2005,

Brody 1999). Toinen merkittävä lähtökohdallinen teema on realistisen tiedon

antaminen syövän sairastamisesta ja siihen kuolleisuudesta (Fishman ym.

2010, Slater ym. 2008).

Japanilaisessa tutkimuksessa syövän uutisoinnista sanomalehdissä

korostetaan myös valistuksellista näkökulmaa. Japanilainen lehdistö uutisoi niin

ikään usein rintasyövästä, mutta myös leukemiasta ja erityisesti

keuhkosyövästä, joka on maailman mittakaavassa suurin syöpätyyppi.

Japanilaisissa uutisissa sosiaalisten aiheiden osuus oli suurin hoitojen lisäksi.

(Miyawaki 2016).

Tässä tutkimuksessa asetutaan agendatutkimuksen ja uutistutkimuksen piiriin

tutkimalla lehtien syöpää koskevien kirjoitusten sisältöjä, syövän kehystämistä

ja sen yhteydessä käytettyjä metaforia. Tutkimuksessa käytetään apuvälineinä

Torkkolan kehittelemää terveyden ja sairauden kolmen ulottuvuuden mallia
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sekä Järven terveysjournalismin lajityypittelyä. Näillä apuvälineillä artikkeleista

seulotaan esiin, mistä näkökulmasta syöpää käsitellään.

Syöpä tutkimuksen journalistisen aineiston aiheena sisältää biolääketieteellisen

lähtökohdan sairaudesta. Tavoite on purkaa aineiston avulla auki syövän

esittämisen tavat journalismissa, mikä kertoo sairauden yhteiskunnallisesta ja

kulttuurisesta puolesta. Vaarana on, että tautikeskeisen median terveyksiä ja

sairauksia erittelevän tutkimuksen tulokset näyttäytyvät kuvailevana

teemaluettelona (Torkkola 2008, 76). Lääketieteellisen taudin hegemoniaa

pyritään välttämään käyttämällä analyysin apuvälineenä terveyden ja sairauden

kolmen ulottuvuuden mallia ja terveysjournalismin lajityypittelyä.

3. Tutkimusasetelma

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on pohdinta, millaisen kuvan media syövästä

antaa. Analyysimenetelmiksi on valittu kehysanalyysi ja metafora-analyysi.

Kehysanalyysin apuvälineinä käytetään sairauden kolmen ulottuvuuden mallia

sekä terveysjournalismin lajityypittelyä.

Aineistoksi kaavailtiin ensin tiedeviestinnän kentälle sijoittuvia aikakauslehtiä,

mutta joukkoon lisättiin Helsingin Sanomat, jotta aineisto olisi laajempi ja

yleisempi. Iltalehti nousi ehdolle aineistoon, koska se laajentaisi tutkittavan

aineiston maakunta- ja aikakauslehdistä iltapäivälehtiin. Näin aineisto kattaisi

erilaisempia lehtityyppejä ja näin ollen laajempaa artikkeleiden kirjoa. Tällä on

merkitystä juttujen kirjon lisäksi lukijoiden tavoitettavuudessa. Jos aineisto olisi

rajattu vain aikakauslehtiin, olisi tutkimuksen kohdealue suppea ja antaisi myös

kapean kuvan syöpäjournalismista.

Tiedeviestintään keskittyvien aikakauslehtien levikki on pieni verrattuna

sanomalehtiin kuten Helsingin Sanomiin ja Iltalehteen. Lisäksi laajalevikkiset

sanomalehdet ovat aikakauslehtiä merkittävämpiä tekijöitä syövän yleisen

mielikuvan luomisessa.
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Tutkimuskysymykset, analyysimenetelmät ja aineisto on esitelty tarkemmin

seuraavissa alaluvuissa.

3.1. Tutkimuskysymykset

Varsinaiset tutkimuskysymykset ovat:

- Miten syövästä kerrotaan sanoma- ja aikakauslehdissä?

- Millaista kuvaa journalismi rakentaa syövästä?

- Kuka journalismissa puhuu syövästä?

- Kuka sairastaa syöpää ja miten potiluus kuvataan?

- Mitä on syöpäjournalismi?

- Millainen on journalistinen syöpä?

- Millainen on viestinnän suhde syöpään?

Tutkimuksessa näihin kysymyksiin vastataan etsimällä, määrittelemällä ja

nimeämällä aineiston hallitsevat kehykset, jotka määrittelevät syöpää ja mistä

näkökulmasta siitä kerrotaan. Lisäksi vastauksia kysymyksiin haetaan

erittelemällä aineistossa käytettyjä metaforia ja niiden käyttötarkoitusta.

Analyysia varten tietoa on koottu aineistosta konkreettisilla aineistokysymyksillä,

jotka muotoutuivat artikkeleiden eri lukemisvaiheissa. Yleiskatsaus aineistoon

tehtiin sen poiminnassa eli sanomalehtien sähköisessä arkistohaussa ja

aikakauslehtien selauksessa. Ensimmäinen tarkka perehtyminen aineistoon oli

valikoituneiden artikkeleiden luettelointi, jolloin kustakin artikkelista kirjattiin

seuraavat tiedot:

- lehden nimi

- lehden päiväys tai ilmestymisvuosi ja lehden numero

- artikkelin otsikko

- sivunumero pl. Helsingin Sanomat, jonka sähköisessä arkistossa

paperilehden sivunumeroa ei mainita
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- osasto, johon lehti on artikkelin omassa osastojaossaan sisällyttänyt,

esim. uutiset, ihmiset, urheilu

- artikkelin aihe, esimerkiksi seulonta, hoito, potilaan arki (aiheiden jaottelu

on tarkentunut tutkimuksen edetessä)

- lyhyt kuvaus sisällöstä eli mitä syövästä kerrotaan, esimerkiksi

”ratsastaja Kyra Kyrklundin haastattelu, jossa hän kertoo

sairastamisesta”.

Toisessa lukuvaiheessa artikkeleista on etsitty ja koostettu seuraavat tiedot:

- juttutyyppi, esimerkiksi uutinen, henkilöhaastattelu (juttutyyppijako on

muodostettu tutkimusta varten ja jako on tarkentunut tutkimuksen

edetessä)

- onko kyse tavallisesta ihmisestä vai julkisuuden henkilöstä

- onko artikkeli kertonut syöpään kuolleesta henkilöstä

- mitä syöpää artikkeli käsittelee, esimerkiksi eturauhassyöpä tai lymfooma

- muita huomioita (esimerkiksi Iltalehden seurantajutut julkisuuden

henkilöistä, jutun sisällössä ollut erikoisuus kuten ammattinimike

luomihuolihoitaja).

Kolmannella lukukierroksella artikkeleista haettiin seuraavia tietoja:

- kuka artikkelissa puhuu, esimerkiksi potilas, omainen tai asiantuntija

- puhujan sukupuoli (oletettu nimen ja artikkelin sisällön perusteella)

- mihin jutulla pyritään tai mikä sen pääviesti on, esimerkiksi ”vertaistuki

sairastavan läheiselle”, ”HPV-rokotteen käyttöönoton puolustaminen”

- kielessä käytetyt metaforat, esimerkiksi ilmaisut ”taistelu syöpää vastaan”

ja ”sairauden jäljittäminen”

- mitä terveysjournalismin lajityyppiä juttu edustaa eli onko se tieteellistä,

inhimillistä vai taloudellista terveysjournalismia

- mikä on jutussa esitettävän sairauksien ja terveyksien pääulottuvuus eli

esitetäänkö sairaus ja terveys tautina, potemuksena vai sosiaalisena

järjestyksenä.



27

3.2. Analyysimenetelmät

Tutkimuksen metodi on kehysanalyysi. Sen avulla aineiston artikkeleista

eritellään yhteneväisiä ja eriäviä piirteitä niin, että artikkelit voidaan ryhmitellä eri

kehyksiin ja tarkastella kehyksiä aihetta rajaavina ja näkökulmittavina tekijöinä.

Toinen pääasiallinen analyysikeino artikkeleiden sisällön arviointiin on metafora-

analyysi. Sen avulla tarkastellaan artikkeleissa käytettyjä metaforia ja kuinka

niillä rakennetaan kuvaa syövästä.

3.2.1. Kehysanalyysi

Viestinnän tutkimuksessa kehystämisellä tarkoitetaan sitä, kuinka

joukkoviestimet vaikuttavat ihmisten ajattelutapoihin suosimalla tiettyjä rajauksia

ja näkökulmia asioihin. Kehystäessä siis valitaan näkökulma todellisuuden

hahmottamiseen, mitä korostamalla voidaan tuoda esille tietty ongelman

määrittely, kausaalinen tulkinta, moraalinen arvio tai ehdotus jatkotoimista.

Kehysten johdattamat assosiaatiot voivat yhdenmukaisen journalismin myötä

automatisoitua. (Kunelius 2003, 144–145, Entman 1993, 52.)

Kehystäminen on alunperin antropologi Gregory Batesonin vuonna 1972

kehittämä vuorovaikutusta kuvaava käsite. Batesonin psykologiset kehykset

ovat viestien joukko, jossa jokainen viesti on yksi piste, ja yhdistettäessä pisteet

lineaarisella viivalla muodostuu kehys. Kehykset sisältävät tiettyjä asioita ja

jättävät ulos toisia. Kehyksen tehtävä on ilmaista, että tulkittaessa sen sisältöä

ei voida käyttää samaa tulkintaa, jota käytettäisiin kehysten ulkopuolisten

asioiden tulkintaan. Batesonin yleisimmin käyttämä esimerkki psykologisesta

kehystämisestä on leikki, eli kuinka erotamme milloin on kyse leikistä ja milloin

todesta. Esimerkiksi koiranpennut leikkiessään tekevät samoja eleitä kuin

taistelussa, mutta samalla ne viestivät toisilleen, että kyse ei ole oikeasta

taistelusta, vaan leikistä. Toiminta siis kehystetään leikiksi oikean taistelun

sijaan. (Bateson 1972, 177–193, Tuchman 1991,



28

Kehyksen käsitettä on soveltanut sosiologiaan laajemmin Erving Goffman,

mistä kehysanalyysi on sittemmin omaksuttu viestinnän tutkimukseen.

(Tuchman 1991, Goffman 1986, 7.)

Kehystämisen lähtökohta on siis vuorovaikutustilanteen määrittäminen tai

kokemuksen jäsentäminen, kun saavutaan uuteen sosiaaliseen tilanteeseen.

Jotta uuteen tilanteeseen voidaan reagoida, on päästävä perille sen luonteesta.

Kehyksestä riippuen ilmiö voi näyttää erilaiselta ja kehystäminen voi olla

tietoista tai tiedostamatonta. (Goffman 1986, 7, 21–22, Karvonen 2000, 78).

Kehystäminen voidaan ymmärtää etukäteen tehtynä tulkintana,

representaationa eli jonkin esittämisenä jonakin. Esitettävä asia on siis jo

jostakin näkökulmasta määritetty. (Nieminen & Pantti 2012, 94.)

Robert Entman on eritellyt kehyksille neljä eri sijaintia viestinnän prosessissa.

Aluksi viestin lähettäjä kehystää viestin tietoisilla tai tiedostamattomilla

valinnoilla, joita ohjaavat hänen ennakkokäsityksensä käsiteltävästä asiasta.

Viesti voi sisältää avainsanoja, vakiintuneita ilmaisuja, stereotypioita,

tietolähteitä ja valittua näkökulmaa tukevia väitteitä ja arvioita. Viestin

vastaanottajan ajatteluun ja päätöksentekoon vaikuttavat kehykset eivät

välttämättä enää ole samat kuin alkuperäisessä viestissä tai sen lähettäjällä.

Lisäksi kehys on osa kulttuuria, joka on kehysten lähde ja varasto. Kehykset

muotoutuvat kulttuurin osana keskustelussa ja kanssakäymisessä. (Entman

1993, 52–53.)

Kehys käsitteenä muistuttaa myös stereotypiaa ja kehystäminen

stereotypisointia (Karvonen 2000, 80). Stereotypioiden ongelmat liittyvät siihen,

mitä ja kenen tarkoitusperiä ne palvelevat ja miten jäykkiä tai ehdottomia ne

ovat. Pohjimmiltaan stereotypiat ovat vahvasti sosiaalisia eli yleiseen

käsitykseen, arkijärkeen perustuvia. Usein kulttuurin hallitsevat ryhmät

määräävät, mitkä stereotyypit ovat osa arkijärkeä ja yleistä

merkitystodellisuutta. (Nieminen & Pantti 2012,121.) Stereotypian ja

kehystämisen erona voidaan nähdä niiden käyttötarkoitus ja laajuus.

Kehystäminen on ennemminkin maailman käsittämisen apuväline ja uusiin

tilanteisiin tai asioihin adaptoitumisen työkalu, kun taas stereotypioilla on tapana

leimata, karikatyrisoida ja liioitella asiaan tai henkilöön liittyviä ominaisuuksia.
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Stereotypialla on myös negatiivinen sävy, kun taas kehystäminen ymmärretään

yleensä neutraalina.

Uutinen toimituksellisen työn ohjaajana voidaan myös ymmärtää journalistisena

kehyksenä. Tässä ajatuksessa kehys on organisoiva idea, jonka avulla media ja

toimittaja tulkitsevat jotakin tapahtumaa, ilmiötä tai yhteiskunnallista teemaa.

(Lehtonen 2005, 44, ref. Gaye Tuchman 1978.) Uutisorganisaatiossa kehykset

ovat kätevä työväline informaation prosessoinnissa, sillä työ on kiireistä ja

informaatiota on paljon (Karvonen 2000, 80).

Kehysten voidaan nähdä toimivan journalismissa kahdella tasolla: sekä

mediasanoman tekijän työn apuvälineenä että vastaanottajan tulkintana.

Molemmissa kehys auttaa ymmärtämään ja tuottamaan merkityksiä. Kehyksen

ei katsota muuttuvan siirtyessään uutisen mukana toimittajalta lukijalle.

(Karvonen 2000, 81.) Kehysten sisältämät vaikutuskeinot eli tiettyjen asioiden

korostaminen ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että vastaanottaja

ymmärtäisi tai edes huomaisi kehystä viestin lähettäjän tarkoittamalla tavalla.

Viestin vastaanottajalla on omat ennakkokäsityksensä, jotka muovaavat

vastaanotettavien viestien tulkintaa ja ymmärtämistä. (Entman 1993, 53.)

Kehys onkin ymmärrettävä sosiaalisesti jaettuna asiana, mikä erottaa sen

yksilön omakohtaisista kokemuksista. Kognitiivisen psykologian termillä skeema

tarkoitetaan yksilön omaa kokemusperäistä tietorakennetta, joka siis eroaa

kehyksen käsitteestä juuri tällä omakohtaisella kokemuksella. Kehystäminen on

yhteiseen kulttuuriin sidottua ja sen samaa tarkoittava ymmärrys jaetaan saman

kulttuurin piirissä yhtenevästi. Tietorakenteisiin perustuvaa ennakointia tapahtuu

koko ajan ja usein uuden ymmärtäminen vaatii vanhasta kokemuksesta

tiivistyneiden tietorakenteiden luovaa muuntamista ja venyttämistä uutta

tilannetta vastaavaksi. (Karvonen 2000, 81.) Omat kokemukset ja käsitykset

maailmasta antavat perustan sille, kuinka tarjottuja kehyksiä havainnoidaan ja

niiden tarjoamaa maailmankuvaa omaksutaan.
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3.2.2. Metafora-analyysi

Metafora juontuu kreikankielisistä sanoista meta, joka tarkoittaa ylittämistä ja

pherein, joka tarkoittaa kantamista. Kyse on siis nimen ja merkityksen

siirtämisestä asialta toiselle. Metaforasta käytetään usein myös selitettä

vertaukseen perustuva kielikuva. (Hellsten 1997, 8–9.) Metaforaa voi myös

kuvata kansanomaisesti määritelmällä, jonka mukaan metaforia ovat kaikki

vertailut, joita ei voi ymmärtää kirjaimellisesti. Metaforalla on kaksi kohdetta:

alkuperäinen sekä toissijainen eli metaforinen kohde. Metaforan merkitys

sisältyy näiden kahden kohteen väliseen vuorovaikutukseen. (Deshler

1995,315). Kahta erilaista ilmiötä vertaamalla metafora luo niiden välille

ristiriidan, jonka vastaanottaja ratkaisee verrattavien samankaltaisuuden avulla.

(Onikki-Rantajääskö 2008, 50).

Metaforan lisäksi voidaan eritellä muitakin kielikuvien tyyppejä eli trooppeja ja

näitä ovat muun muassa metonymia ja synekdokee. Metonymiassa osa

edustaa kokonaisuutta, esimerkiksi Valkoinen Talo edustaa Yhdysvaltain

presidenttiä eli presidentti-instituutiota kuvataan siihen kuuluvalla konkreettisella

rakennuksella. Synekdokeella puolestaan tarkoitetaan osan valitsemista

kuvaamaan kokonaisuutta, esimerkiksi kymmenellä suvella tarkoitetaan

kymmentä vuotta eli kesä edustaa koko vuotta. (Hellsten 1997, 12–13.)

Metafora on käsitetty eri aikakausina eri tavoin, muun muassa tyylillisenä,

retorisena ja didaktisena välineenä. Metaforaan on suhtauduttu myös

negatiivisesti, sillä sen on katsottu piilottavan epätotuuksia, johtavan harhaan ja

aiheuttavan sekaannuksia. Toisaalta metaforaa on pidetty hyvänä asiana, sillä

se kehittää kieltä ja edistää kuvittelun luovuutta. (Hellsten 1997, 11–12.)

Luovuus mahdollistuu, kun kahden erilaisen ilmiön välinen rakenteellinen

samankaltaisuus synnyttää uusia oivalluksia. Näin nähtynä metafora on yksi

osoitus ihmiselle tyypillisestä laajemmasta analogisesta ajattelusta, joka on

merkittävä osa kieltä ja ajattelua. Esimerkiksi kirjapainotaidon syntymisestä

kerrotaan, että Gutenberg otti mallia toisaalta viininpuristimesta ja toisaalta

kolikkojen lyönnistä keksiessään kirjapainotekniikan. (Onikki-Rantajääskö 2008,

50).
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Metaforateoriat jaetaan perinteisesti korvaamis-, vertaamis- ja

vuorovaikutusteorioihin. Korvaamisteoriassa sana korvataan asiaan

kuulumattomalla termillä, jolloin metafora on kielellinen ornamentti ja tyylikeino.

Vertaamisteoriassa metafora on tiivistynyt analogia ja se tapahtuu lauseiden

tasolla, esimerkiksi sanonta elämän ehtoopuolella perustuu vertaukseen

”vanhuus on elämälle samaa kuin ilta päivälle”. Vuorovaikutusteoriassa

metafora ei ole vain sanan tai lauseen tasolla tapahtuvasta poikkeavuudesta,

vaan koko kontekstissa syntyvästä metaforisuudesta. Esimerkiksi metaforalla

ihminen on susi siirretään suteen liitettyjä petomaisia ominaisuuksia ihmiseen ja

toisaalta myös susi saa joitain ihmisen ominaisuuksia eli vuorovaikutusta

tapahtuu paitsi lähdealueelta kohdealueelle myös toisin päin. (Hellsten 1997,

16–22.)

Vuorovaikutusteoriaa on jatkettu pidemmälle kognitiivisen metaforan teoriassa,

jossa metaforat ovat kehollisten kokemusten projisointia abstraktimmille

käsitteistyksen alueille. (Lakoff & Johnson 2003, 56–60, Hellsten 1997, 16–22.)

Teorian keskushahmojen George Lakoffin ja Mark Johnsonin mukaan

metaforisuus läpäisee kielen rakenteen ja ajattelutavat jopa niin, että päättelyä

ja yhteiskunnallista päätöksentekoa voidaan ohjata metaforilla. Teorian vahva

hypoteesi on, että kaikki abstrakti ajattelu, kyky ymmärtää abstrakteja asioita ja

keinot puhua niistä perustuvat metaforaan. Heikompi oletus puolestaan pitää

metaforaa keskeisenä, mutta ei kaikenkattava, sillä käytössä on myös ei-

metaforisia abstrakteja käsitteitä. (Lakoff & Johnson 2003, 156–158, 236–237

Onikki-Rantajääskö 2008, 51–53, 64.)

Metaforatyypit voidaan erotella neljään eri ryhmään niiden ideaalisen

käyttötavan mukaan enemmän käytetyistä harvemmin käytettyihin.

Ensimmäisenä ovat laajalti käytetyt fysikaalis-keholliset metaforat, joissa

lähdealue on useimmiten jokin fysikaalisen todellisuuden alue. Nämä voidaan

jakaa vielä orientationalisiin eli (spatiaaliseen) tilaan ja suuntaan sekä

ontologisiin eli asioiden esittämiseen oliona liittyviin metaforiin. Toinen ryhmä

ovat kulttuurisesti vakiintuneet strukturaaliset metaforat, joilla jäsennetään

asioita tietyn kulttuurin sisällä. Niihin kuuluu konventionalisoituja mentaalisia

kartastoja ja kulttuurisia skeemoja, joista esimerkkejä ovat matka, sota, peli,

kaupankäynti ja teatteri. (Hellsten 1997, 86–92, Lakoff & Johnson 2003, 14–32.)
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Kehollisista ja fyysisistä kokemuksista johdettavia metaforia ovat esimerkiksi

ylä- ja alasuunnan ilmauksia hyödyntävä vertikaalimetaforiikka, jossa erilaisia

asioita kuvataan nousemisen ja laskemisen kielikuvin. Esimerkiksi

puheenaiheet ja ratkaisua kaipaavat kysymykset nousevat esiin

yhteiskunnallisen keskustelun pinnalle. Hyvä esimerkki on myös tasapaino, joka

kuuluu vertikaalimetaforiikan lisäksi niin sanottuihin mielikuvaskemaattisiin

metaforisiin hahmotusmalleihin, joiden perusta on ihmisen fyysisessä

kokemuksessa ja tavassa olla maailmassa. Tällainen metafora on konkretian

kautta välittömästi tajuttavissa. (Onikki-Rantajääskö 2008, 59–62.)

Edellä esitettyjä harvinaisempia ovat kolmannen ryhmän innovatiiviset,

historialliset metaforat, joilla uutta tilannetta jäsennetään hallittavammaksi

yksittäisen historiallisen tapahtuman tai myytin avulla. Historiallinen metafora on

vakiintumaton, mutta toistuvasti käytettynä se voi muuttua strukturaaliseksi

metaforaksi. Neljäs ja vähiten käytetty metaforien joukko ovat niin sanotut

paikalliset, kulttuuriin kiinteästi sidotut metaforiset sanonnat, joiden alkuperä on

jossain arkipäiväisessä, rutinoituneessa toiminnassa ja perinteisissä arvoissa.

Paikalliset sanonnat ovat lähellä kansanviisauksia ja sanontoja eli tiivistyneitä

elämänohjeita. Niitä käytetään usein värittämään kieltä ja ne on helppo korvata

muilla ilmaisuilla. (Hellsten 1997, 86–92.)

Esiteltyjä metaforatyyppejä ei pidä sekoittaa kuolleiden metaforien käsitteeseen,

jolla tarkoitetaan metaforisen merkityksensä menettäneitä ilmaisuja. Esimerkiksi

pöydän jalka tai pullon kaula ovat kuolleita metaforia. Metaforien määrittelyssä

eläviksi tai kuolleiksi on kyse jatkuvasti muuttuvasta jatkumosta. Metaforisuus

voidaan herättää henkiin ottamalla käyttöön uusia puolia perusmetaforasta,

esimerkiksi ajatuksesta, että esineiden osat vastaavat ihmisen kehon osia.

Metaforat voivat siis muuttua yhtälailla historiallisesta strukturaaliseen kuin

kehollisesta kuolleeseen ja päinvastoin. (Hellsten 1997, 92–93.)

Journalismin tutkimuksen metaforiset esioletukset liittyvät kiinteästi yleisiin

yhteiskuntatieteellisiin perusmetaforiin. Yhteiskuntatieteissä metaforien varaan

rakennetaan laajoja teorioita. Usein teorian muutokset perustuvat metaforien

jäsennyksen vaihtoon, kun valittu metafora kirjaimellistuu ja alkaa hallita koko

teoreettista rakennelmaa. Yhteiskuntatieteissä yleisiä käsitteellisiä metaforia
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ovat muun muassa organismin, mekanismin, koneen, teatterin ja pelin

metaforat. (Hellsten 1997, 45.)

Metaforia käytetään journalismissa itsestäänselvästi, systemaattisesti ja

toistuvasti samankaltaisten aiheiden käsittelyssä. Metaforien käytössä ei ole

kyse niinkään toimittajan luovuuden osoituksesta vaan

kyseenalaistamattomasta tavasta käsitellä asioita tutun avulla. (Hellsten 1997,

61.) Saman metaforan käyttötarkoitus voi käyttäjästä riippuen vaihdella.

Metafora voi olla esimerkiksi tarkoin harkittu ideologian kannalta tai hyödyllinen

tekstin tiiviyden kannalta. (Hellsten Iina, 2003, 88.)

Tässä tutkimuksessa keskitytään syövän metaforisointien muodostaman

kokonaisuuden tarkasteluun. Tavoitteena on selvittää, millaisia toistuvia

metaforia syöpää käsiteltäessä käytetään. Journalismilla rakennetaan käsitystä

syövän sairastamisesta ja syövästä sairautena. Metaforia analysoimalla

voidaan purkaa näitä käsityksiä. Koska lääketieteestä puhuttaessa tehdään

usein oletus, että se olisi itsessään seurauksia tuottava toimija (Väliverronen

2007, 34–35), voidaan biolääketieteelliseen hegemoniaan usein lankeavaa

journalistista syöpäpuhetta tarkastella retoriikkana, jolla on tietoisia tai

tiedostamattomia tavoitteita.

Tavoite on analysoida määrällisesti rajatulla aineistolla kulttuurisia tapoja

jäsentää maailmaa. Vaikka aineisto on yhden ajankohdan kuvaus ja

metaforasoinnit muuttuvat koko ajan, voidaan tällä katsauksella luoda

peruskuvaus syövän metaforista. Löytyneitä metaforia tarkastellaan

tutkimuksen johtopäätöksissä myös suhteessa kehysanalyysissa löytyneisiin

kehyksiin.

3.3. Aineisto

Tutkimuksen aineistona on kahden sanomalehden ja neljän aikakauslehden

syöpää pääaiheenaan käsittelevät artikkelit vuodelta 2014. Aineisto sisältää 166

artikkelia, jotka on koottu 6 eri julkaisusta (liite 1: Aineiston artikkelit, taulukko).
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Näistä kaksi on sanomalehtiä ja neljä aikakauslehtiä. Sanomalehdet ovat

Helsingin Sanomat ja Iltalehti. Aikakauslehdet ovat ET, Kotilääkäri, Hyvä

terveys ja Tiede. Iltalehdestä on poimittu aineistoon 106 kirjoitusta, Helsingin

Sanomista 42, Kotilääkäristä 7, Hyvästä Terveydestä 6, Tiede-lehdestä 3 ja ET-

lehdestä 2.

Lehtien valinnassa oleellista oli syöpää koskevien juttujen yleisyys ja lehtien

erilaisuus verrattuna toisiinsa. Sanomalehdistä mukaan valikoitui Helsingin

Sanomat laajalevikkisimpänä maakuntalehtenä, jolla on myös valtakunnallista

merkitystä. Tiede, terveys ja sairaus on lehden aiheissa huomioitu kattavasti.

Lisäksi Helsingin Sanomain valintaan vaikutti lehden helposti käytettävissä

oleva sähköinen arkisto.

Iltalehti valikoitui aineistoon, koska se edustaa sanomalehdistön kevyempää

uutistyyliä ja on eri konsernia kuin Helsingin Sanomat. Myös iltapäivälehdistön

yleinen näkyvyys ja luettuus on yksi tekijä, joka puolsi lehden valintaa

aineistoon.

Aineiston aikakauslehdet ovat ET, Hyvä Terveys, Kotilääkäri ja Tiede. ET on

iäkkäämmille lukijoille suunnattu yleisaikakauslehti, jota kustantaa Sanoma

Media Finland Oy. Hyvä Terveys on niin ikään Sanoma Median kustantama

terveyteen erikoistunut aikakauslehti, jota julkaisevat Lääkäriseura Duodecim ja

Tieteen tiedotus ry. Kotilääkäri on Otavamedia Oy:n julkaisema hyvinvointi- ja

terveyslehti. Tiede-lehti on Tieteen tiedotus ry:n julkaisema ja Sanoma Median

kustantama tieteen aikakauslehti.

Lisäksi aineistoon etsittiin artikkeleita Aller Median julkaisemasta nuorten

aikuisten naistenlehti Oliviasta, mutta lehdessä ei ollut vuoden 2014 aikana

yhtään aineistoon sopivaa artikkelia. Olivia-lehden julkaiseminen lopetettiin

2015.

Tutkimusta varten aineiston artikkelit on tyypitelty journalistisen rakenteen

perusteella kuuteen juttutyyppiin, joita ovat essee, henkilöhaastattelu,

mielipidekirjoitus, neuvoja ja ohjeita, reportaasi ja uutinen. Missään aineiston

lehdistä ei esiintynyt kaikkia juttutyyppejä.
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Aineistosta Helsingin Sanomain ja Iltalehden artikkelit on kerätty sähköisistä

arkistoista hakusanoilla ”syöpä” ja ”syövän” tammikuun ja toukokuun välisenä

aikana 2015. Aikakauslehtien artikkelit on kerätty manuaalisesti selaamalla

vuoden lehdet ja poimimalla niistä artikkelit, joissa syöpä oli pääaiheena.

Helsingin Sanomain verkkolehden arkistossa ei ilmeisesti ole ollut kevättalvella

2015 kaikkia paperilehteen kirjoitettuja artikkeleita. Lehden verkkoarkisto on

myöhempien tarkistushakujen perusteella täydentynyt. Aineiston täydentämistä

näiden juttujen osalta harkittiin, mutta siihen ei lopulta ryhdytty. Tutkimus on

tältä osin aikansa sähköisen arkiston kuva. Myöhemmässä haussa kävi ilmi,

että lehti on esimerkiksi tehnyt kuolinuutisia samoista henkilöistä kuin Iltalehti.

Aineistosta jätettiin pois artikkelit, joissa syövästä kerrotaan lyhyesti

haastateltavan elämäntarinan osana. Tämä on käytännöllinen ja

tutkimuksellinen valinta, jolla rajattiin aineistoa ja koostettiin sellainen aineisto,

jossa syöpä on artikkeleiden pääasiallinen aihe. Syöpä henkilöhaastattelun

sivujuonena on tyypillistä sanomalehtien kulttuurihenkilöiden ja urheilijoiden

henkilöhaastatteluissa. Tavanomaista on esimerkiksi tehdä muusikosta

henkilöhaastattelu Suomessa konsertoinnin yhteydessä, jolloin jutussa

kerrataan henkilön taustaa ja aiempia elämän vaiheita. Syövästä selviämisestä

kerrotaan tällöin vaikkapa yhden väliotsikollisen kappaleen verran, mikä sisältää

kuvausta vaikeasta elämänvaiheesta ja miten se on vaikuttanut esimerkiksi

henkilön myöhempään elämään ja arvoihin.

Sinänsä elämänvaiheena kerrottu syövän sairastaminen on osa

syöpäjournalismia. Syöpä koetaan elämässä merkittäväksi vaiheeksi, joka

tuodaan esille pysyvänä osana haastateltavan elämää. Journalismin kannalta

vakavan taudin sairastamisen kautta voidaan rakentaa tarinaan draamaa ja

laventaa haastattelua uusiin teemoihin. Nämä konstit ovat tunnistettavissa

erityisesti Iltalehden jutuista.

Esimerkiksi jääkiekkoilija Saku Koivun haastatteluissa syöpä nostetaan esille

elämän käänteenä usein. Koivua on haastateltu myös, kun toinen jääkiekkoilija

on sairastunut syöpään. Näin Koivusta rakennetaan julkisuuden henkilönä

selviäjä-sankaria, jolla on vertaistuellista annettavaa. Samalla journalismi

saattaa luoda todellisuutta, sillä emme tiedä, olisiko Koivu muuten ollut
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yhteydessä toiseen sairastuneeseen ja ollut tälle tukena (IL 8.11.2014 ”Tukea

Olli Määtälle”.)

Edellä jo mainitut kulttuurin ja urheilun henkilöt ovat tyypillisimpiä julkisuuden

henkilöitä, joita aineistossa esiintyy. Julkisuuden henkilöitä on haastateltu noin

kolmanneksessa artikkeleista, mikä on yllättävän paljon. Tähän vaikuttaa

suuresti Iltalehti, jonka peruskuvastoa julkkikset ovat. Julkkisten kautta syövästä

kertovat myös Helsingin Sanomat, Hyvä Terveys ja ET. Erikoislehdissä eli

Tieteessä ja Kotilääkärissä julkkisjuttuja ei ollut tutkittavalla aikavälillä.

Helsingin Sanomista poimittiin aineistoon 42 artikkelia, joista vajaa puolet, 17,

oli julkaistu kotimaan osastolla. Loput jutuista jakautuivat melko tasaisesti muille

osastoille: tieteeseen 6 artikkelia, kulttuuriin 5, mielipiteeseen 5, ihmiset-

osastolle 3, kuluttaja-osastolle 2, ulkomaan sivuille 2 ja elämä-osastolle 2.

Osastojaottelu on Helsingin Sanomain oma rakenne.

Juttutyypiltään Helsingin Sanomain artikkelit jakautuivat tutkimuksen kuudesta

juttutyypin kategoriasta neljään. Määrällisesti eniten oli uutisia, 26. Lisäksi oli 8

henkilöhaastattelua, 5 mielipidekirjoitusta ja 3 esseetä. Verrattuna muihin

julkaisuihin Helsingin Sanomissa poikkeuksellisimpia artikkeleita olivat esseet.

Ruotsalaisen kirjailija Henning Mankellin syöpä diagnosoitiin vuoden 2014

alussa, jonka jälkeen Göteborgs-Posten julkaisi hänen päiväkirjaansa ja johon

myös Helsingin Sanomat hankki julkaisuoikeudet. Mankellin esseemuotoisia

kirjoituksia oli kaikkiaan Helsingin Sanomissa neljä, joista kolme julkaistiin

vuonna 2014. Neljäs ja viimeinen essee julkaistiin alkuvuodesta 2015. Mankell

kuoli saman vuoden lokakuussa.

Iltalehdestä poimittiin aineistoon 106 artikkelia. Lehden oman jaottelun

mukaisesti artikkeleista 28 oli teema-sivuston juttuja, 28 uutisia, 24 viihdettä ja

vapaa-aikaa, 8 urheilua, 2 viikonvaihdetta ja 4 suorat sanat -osastolla. Lisäksi

Iltalehden jutuista 12 oli julkaistu Ilona-liitteessä, jossa 7 artikkelia oli Tosi

elämää -osastolla, 4 paparazzi-osastolla ja 1 oli julkaistu kauneudeksi-vinjetin

alla.

Iltalehden artikkeleista löytyi tutkimuksen 6 juttutyypin kategorioista 5. Suurin

osa artikkeleista, 55, oli uutisia kuten Helsingin Sanomissakin. Lisäksi

henkilöhaastatteluita oli 45, mielipidekirjoituksia 5 ja reportaaseja 1.
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Verrattaessa juttutyyppejä ja lehden osastointia Iltalehti poikkeaa muutamin

tavoin aineiston muista julkaisuista. Juttutyypeistä Iltalehdessä on koko

aineiston ainoa pääkirjoitus. Teksti on Ilona-liitteen toimituksen esimiehen

kirjoittama ja siinä hän perustelee, miksi syövästä pitää kirjoittaa, sillä liitteessä

on syöpää sairastavan kansanedustajan haastattelu. Lisäksi Iltalehdessä on

koko aineiston ainoa reportaasi, jossa toimittaja käy luomihuolihoitajalla

tarkistuttamassa luomensa. Iltalehdessä syövästä kirjoitetaan myös

poikkeuksellisen paljon viihde- ja urheilusivuilla. Tämä johtuu siitä, että lehti

uutisoi taiteilijoiden ja urheilijoiden sairastamisista ja uutiset sijoitetaan henkilön

työn perusteella viihteeseen ja vapaa-aikaan tai urheiluun.

Muista lehdistä poiketen Iltalehti tekee seurantajuttuja julkkisten

sairastamisesta. Viihdesivuilla seurattiin televisiosta tutun toimittajan pojan

imukudossyövän vaiheita 7 henkilöhaastattelussa. Toinen seurattu tapaus oli

tanssiryhmän jäsenen sairastuminen ja erityisesti hänen pyrkimyksensä

parantua lääketieteellisten hoitojen sijasta vaihtoehtohoidoilla. Tanssijan

henkilöhaastatteluita oli 4. Lisäksi aihe kirvoitti lääkäritaustaisen

kansanedustajan mielipidekirjoituksen, jossa kyseenalaistettiin lehden kritiikitön

suhtautuminen vaihtoehtoisiin hoitoihin. Myöhemmissä seurantajutuissa lehti

otti asian jossain määrin huomioon.

Aikakauslehdistä aineistossa oli yhteensä 18 artikkelia, joista 6 Hyvä Terveys -

lehdessä, 7 Kotilääkärissä, 3 Tiede-lehdessä ja 2 ET-lehdessä. Aikakauslehtien

osastojaottelu poikkeaa sanomalehdistä suuresti. Myös aikakauslehtien

juttutyypit poikkeavat sanomalehdistä mutta niissä on lehtigenren sisällä

yhtäläisyyksiä. Uutisia ei ole kuin 2 ja ne ovat molemmat Tiede-lehdessä.

Suurin osa kirjoituksista, 10 artikkelia, on henkilöhaastatteluita.

Aikakauslehtien erikoisuus verrattuna sanomalehtiin on neuvoja ja ohjeita

antava juttutyyppi. Näitä lehdissä oli yhteensä 6. Eri lehdillä neuvot ovat eri

tyyppisiä. Kotilääkärissä on Kotilääkäri vastaa -palsta, jossa lääkäri vastasi

lukijoiden omakohtaisiin kysymyksiin syövästä. ET-lehdessä käsiteltiin syöpää

sairastavan perheen jaksamista jutulla, joka oli muotoiltu seitsemän neuvon

rakenteeseen lähteinään psykologi ja sairastunut sekä tämän puoliso. Hyvä

Terveys puolestaan sisälsi kaksi artikkelikokonaisuutta, joissa aiheita –

auringolta suojautuminen ja syövän sekä muiden tautien diagnostiikassa
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käytettyjen tutkimusten esittely – käsiteltiin visuaalisesti muotoilluilla

sivukokonaisuuksilla ja tiedon jakamisella lyhyempiin juttuihin tai tekstiosioihin.

3.3.1. Terveysjournalismin lajityypit

Aineiston analyysissa hyödynnettiin terveysjournalismin lajityypittelyä (Järvi

2011, 141) ja jaoteltiin artikkelit tieteelliseen, inhimilliseen ja taloudelliseen

terveysjournalismiin. Aineiston erityispiirteenä on suuri inhimillisen

terveysjournalismin ja vähäinen taloudellisen terveysjournalismin määrä.

Tieteellinen terveysjournalismi puolestaan jää määrältään näiden kahden väliin.

Syövästä siis kirjoitetaan huomattavasti enemmän tieteellisestä ja inhimillisestä

näkökulmasta kuin taloudellisesta, joka siis Järven määritelmässä tarkoittaa

terveydenhuollon hallinnollisia ja terveyspoliittisia aiheita.

Tieteelliseksi terveysjournalismiksi on tässä aineistossa katsottu kaikkiaan

52 artikkelia, joissa fakta ja kieli perustuvat tieteelliseen tutkimukseen ja sen

käytännön sovelluksiin (Järvi 2011, 141). Artikkeleiden aiheet ovat sairauden

diagnostiikkaa, ehkäisyä ja välttämistä, esiintyvyyttä, hoitoa, neuvoja ja

seulontaa. Varsinaista tieteen tekemistä ja tutkimusta käsitteleviä juttuja on 21.

Artikkelista 11:ssä on myös piirteitä inhimillisestä ja 4:ssä taloudellisesta

terveysjournalismista. Artikkeleista suurin osa, 34 juttua, on uutisia. Muut

artikkelit ovat henkilöhaastatteluita (7), mielipidekirjoituksia (5), ohjeita ja

neuvoja (5) sekä aineiston ainoa reportaasi.

Tieteellisen ja inhimillisen terveysjournalismin yhdistävissä artikkeleissa

kerrotaan syövästä tieteellistä faktaa uutisen, neuvojen tai henkilöhaastattelun

muodossa sekä kokemusperäistä tietoa potilaan näkökulmasta. Tieteellinen

osio voi olla valistusta, tutkimusuutinen tai raportti syöpään liittyvästä asiasta.

Konkretiaa ja ihmisläheisyyttä tuodaan juttuun haastattelemalla syövän

sairastanutta tai sairastaneen, yleensä lapsen tai nuoren, omaista.

Tieteellisen ja taloudellisen näkökulman yhdistävät artikkelit poikkeavat kaikki

toisistaan. Kaksi artikkeleista on tutkijahaastatteluita, joissa molemmissa
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taloudellinen ja yhteiskunnallinen näkökulma nousee esille apurahojen kautta.

Yksi artikkeleista kertoo eturauhas- ja kivessyövän tietoisuutta ja tutkimuksen

varainhankintaa edistävästä Movember-kampanjasta ja yksi uutisoi immuno-

onkologisista uusista hoitomuodoista, missä lääkäri kommentoi lääkkeiden

hintaa ja lääkevalmistajien hintapolitiikkaa.

Inhimillistä terveysjournalismia on aineistossa määrällisesti eniten, 97

artikkelia. Näistä 8:ssa on myös taloudellisen ja 11:ssä tieteellisen journalismin

piirteitä. Inhimillistä terveysjournalismia on yleisimmin henkilöhaastatteluissa

(56 artikkelia). Lisäksi on uutisia (33), mielipidekirjoituksia (4), esseitä (3) ja

lisäksi yksi juttu on kirjoitettu ja neuvojen ja ohjeiden muotoon.

Inhimillisen terveysjournalismin pääaiheita aineistossa ovat syövän

sairastaminen eri kokijan näkökulmasta (potilas, omainen, hoitaja), syövästä

selviäminen, hyväntekeväisyys ja julkisuuden henkilöiden kuolema.

Sairastamisesta kertoo noin puolet artikkeleista ja selviytymistarinoita on reilu

kolmannes. Molemmissa haastatellut ja kerronnan kohteet ovat sekä tavallisia

ihmisiä että julkisuuden henkilöitä. Koska aineisto sisältää Iltalehden

artikkeleita, on julkisuuden henkilöitä koskevia artikkeleita inhimillisen

terveysjournalismin lajissa paljon.

Inhimillistä terveysjournalismia edustaa aineiston lehdistä merkittävästi muita

enemmän Iltalehti. Kaikkiaan 98 jutusta 75 on julkaistu Iltalehdessä. Tiede-lehti

puolestaan oli aineiston lehdistä ainoa, jossa ei ollut yhtään inhimilliseksi

terveysjournalismiksi katsottavaa artikkelia.

Inhimillisen ja taloudellisen terveysjournalismin yhdistelevissä jutuissa on

pääsääntöisesti kyse hyväntekeväisyydestä. Muita inhimillis-taloudellisen

näkökulman artikkeleita ovat paremman saattohoidon puolesta kampanjoivien

syöpään kuolleiden lasten äitien haastattelu sekä uutinen syöpää sairastavan

jääkiekkoilijan osallistumisesta hyväntekeväisyysotteluun.

Inhimillistä ja tieteellistä terveysjournalismia yhdistävissä jutuissa on usein

potilastarina, jonka kautta kerrotaan taudista tai hoidoista tieteellistä faktaa.

Vain kolmanneksessa näistä jutuista on lähteenä käytetty potilaan tai omaisten

lisäksi lähteenä asiantuntijaa eli lääkäriä.
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Taloudellista terveysjournalismia on aineiston jutuissa vähän, vain 17

artikkelia. Näistä 15 jutussa on myös tieteellistä terveysjournalismia. Jutut ovat

yhtä mielipidekirjoitusta lukuun ottamatta uutisia.

Taloudellisen terveysjournalismin aiheet voidaan kokonaisuudessaan jakaa

kahteen pääryhmään: kuluttajalähtöiseen ja yhteiskunnalliseen

terveysjournalismiin. Kuluttajalähtöisissä teksteissä käsitellään syövän

aiheuttamia kustannuksia yksilön kannalta kuten rintasyövän sairastaneen

rintaliivien hankintojen kallistumista ja kannattaako syöpävakuutuksen

ottaminen.

Yhteiskunnalliset artikkelit puolestaan uutisoivat viranomaisten tai järjestöiden

ennusteita syövän esiintymisestä ja sairastuneiden määrien arvioinnista

tulevaisuudessa. Artikkelit sisältävät tieteellistä tietoa, joka painottuu syövän

ilmenemisen ennustettuihin määriin, ennaltaehkäisyn tapoihin ja hoitoihin.

Uutisten taustatiedot on yleensä saatu terveysalan järjestöltä  kuten

kansainväliseltä WHO:lta tai kotimaiselta syöpäjärjestöltä. Syöpää käsitellään

yleensä valtioiden ja maanosien tasolla, mutta myös maakuntien tai kuntien

tasolla.

Yhteiskunnallisissa teksteissä on valistuksellinen ote, jolla pyritään

ehkäisemään sairastavuutta. Syövän ennaltaehkäisyä perustellaan erityisesti

taloudellisilla menetyksillä, ei niinkään inhimillisellä kärsimyksellä. Hoitojen

kustannuksia sivutaan asiantuntijoiden pohtiessa uusien hoitomuotojen

kustannustehokkuutta.

Lisäksi taloudellisen terveysjournalismin aineistossa on yksi edellä esitetyistä

poikkeava artikkeli. Iltalehti uutisoi pörssiyhtiön toimitusjohtajan jäämisestä

syövän takia sairaslomalle (11.12.2014 Syöpä uusiutui). Uutinen on tehty yhtiön

virallisen tiedotteen perusteella, eikä toimitusjohtajalta ole jutussa kommenttia.

Ehkä sitä on yritetty hankkia, mutta ei ole saatu. Erikoista jutussa on se, että

toimitusjohtajan syöpätyypin diagnosoinnista on pyydetty kommentti

asiantuntijalta, lääkäriltä. Taloudellisena terveysjournalismina alkanut juttu

muuttuu lääkärin tautia koskevan määrittelyn myötä tieteelliseksi.
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3.3.2. Terveyden ja sairauden ulottuvuudet

Sairauden ja terveyden kolmen ulottuvuuden mallia (Torkkola 2008) on

hyödynnetty aineiston analyysissa määrittämällä kullekin artikkelille

pääulottuvuus eli käsitteleekö artikkeli terveyttä ja sairautta taudin, potemuksen

vai sosiaalisen järjestyksen kautta.

Lähestulkoon jokaisessa artikkelissa terveyttä ja sairautta käsitellään

useammassa kuin yhdessä ulottuvuudessa, mutta tutkimuksen kannalta

selkeintä on ollut kohdentaa huomio pääasialliseen ulottuvuuteen, jonka avulla

terveys ja sairaus saa jutussa pääasiallisen merkityksensä. Tämän havainnon

avulla saadaan tietoa millaista on syöpäjournalismi ja miten siinä määritetään

terveyksiä ja sairauksia.

Aineiston kaikissa artikkeleissa on aiheena syöpä, joten biolääketieteellinen

tauti on aina läsnä ja määritetty. Tässä mielessä tutkimuksen aihe aiheuttaa

sen, että tauti ja lääketieteellinen määritysvalta on pysyvä rakenne ja osa

syöpäjournalismia.

Aineistosta kuitenkin nousee vahvasti esiin se, että sairautta kuvataan tautia

useammin potemuksen ja sosiaalisen järjestyksen kautta. Näitä kumpaakin on

aineistossa 60 artikkelin verran. Tauti on pääulottuvuutena 46 artikkelissa.

Syövästä kerrotaan siis hyvin usein kokemuksen kautta ja sairaus kuvataan

näin sairastamisen ja hoitamisen kautta ennemmin kuin tautina.

Syöpä esitetään taudin ulottuvuudessa useimmin tieteelliseksi käsitettävässä

terveysjournalismissa. Näissä tauti peittää Torkkolankin (2008, 126) tekemän

havainnon mukaisesti alleen terveyden ja sairauden muita puolia. Usein näissä

artikkeleissa potilas ja potemus eivät näy juurikaan, vaan huomio keskittyy

tautiin, sen toteamiseen, hoitoon, ennaltaehkäisyyn tai tutkimukseen:

Syöpä tekee yleensä kyhmyn [...] Siitä hoksataan nopeasti, että kyseessä on

syöpä. Oireiden perusteella päädytään kuvantamiseen, jossa kasvain näkyy. (HS

3.5.2014 Harvinainen syöpä piinaa tuhansia)

Tautina syöpää käsitellään etenkin tieteellisestä tutkimuksesta sekä taudeista ja

hoidoista kertovissa artikkeleissa. Biolääketieteellinen ylivalta näkyy näissä
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jutuissa etenkin haastatelluiksi valittujen asiantuntijoiden kautta, jolloin

journalismin käytännöt ja esitystavat selittävät ilmiötä osin. Toisaalta jos

terveysjournalismin biolääketieteellinen ylivalta selitetään journalistisilla

lähdekäytännöillä ja asiantuntijariippuvuudella, tuloksena on kehäpäätelmä.

Journalismin terveydet ja sairaudet ovat käsitteellisesti biolääketieteellisiä,

koska journalismi tukeutuu vakiintuneisiin ja pidettyihin lähteisiin, jotka

tavallisesti ovat lääketieteellistä terveys- ja sairausymmärrystä edustavia

lääketieteilijöitä. (Torkkola & Mäki-Kuutti 2012, 110.)

Potemuksen yleisyys sairauden ulottuvuutena on syöpäjournalismissa

inhimillisen terveysjournalismin ominaispiirre. Syöpää sairastavan kokemus

koetaan aiheen yleisyyden perusteella erittäin tärkeäksi. Potemuksen kautta

kerronnan keskiössä on joko henkilön tarina, jossa syöpä on suuressa osassa

tai vaikea sairaus, jonka esimerkkinä henkilön kokemus toimii. Usein otsikko

kertoo haastattelun henkilökohtaisuudesta:

Syöpä vei haaveet tanssiurasta (IL 14.2.2014)

4 X näin rintasyöpä muutti elämääni (IL 11.10.2014, neljä eri haastattelua

rintasyövän sairastavista tai sairastaneista)

Terveyden ja sairauden sosiaalisen järjestyksen ulottuvuus on potemuksen

ohella yleinen pääulottuvuus syövästä kirjoitettaessa. Sosiaalista järjestystä ei

ilmaista journalistisissa teksteissä suoraan kuten tautia tai potemusta, vaan

epäsuoraan esimerkiksi kertomalla taudin ehkäisysuosituksista, joilla on

vaikutusta yleiseen sairastavuuteen.

Helsingissä julkaistiin perjantaina kansallisen syöpäsuunnitelman jatko-osa, joka

patistaa taisteluun syöpiä vastaan paheisiin iskemällä. Raportissa ehdotetaan

muun muassa tupakasta eroon pääsemistä, punaisen lihan syönnin

vähentämistä, keskioluen laimentamista ja kasvisten sekä hedelmien syönnin

lisäämistä. (HS 24.5.2014 Elintapojen muutos ehkäisisi syövistä jopa

kolmanneksen)

Torkkolan määritelmässä sosiaalisen järjestyksen ulottuvuus ei edellytä

lääketieteellisesti todettua tautia (2008, 119). Tällä ajatuksella hän on

tavoittanut sosiaalisen järjestyksen ulottuvuuden ominaisuuden, jolla voidaan

määritellä ihmisen paikka ajan ja tapojen myötä muuttuvassa

terveyskäsityksessä.
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Syöpäjournalismista erottuu selkeästi sosiaalista järjestystä rakentava

juttutyyppi, jolla pyritään ohjaamaan kuuliasta terveyskansalaista ja samalla

osoittamaan ohjeistuksella tämän paikka. Näissä artikkeleissa tuotetaan

tieteellistä terveyskuria, jossa syyllistetään tupakoitsijaa, lihavaa, diabeetikkoa

ja epäterveellisesti syövää ihmistä. Näitä paheita välttämällä koko maailma

pelastettaisiin ”syövän hyökyaallolta”. Syövän uhkaa ja elintapojen muuttamisen

ilosanomaa rakennetaan mitä ilmeisemmin WHO:n ja syöpäjärjestöjen

valistuksellisissa tiedotteissa, joista ne valuvat sellaisenaan lehtijuttuihin:

Tutkijat: Syöpätapaukset leviävät kuin hyökyaalto (IL 5.2.2014)

Syövän hyökyaalto uhkaa (IL 22.3.2014)

Iso osa syövistä estettävissä elintavoilla (IL 24.5.2014)

Elintapojen muutos ehkäisisi syövistä jopa kolmanneksen (HS 24.5.2014)

Sosiaalisen järjestyksen ulottuvuus näkyy artikkeleiden pääulottuvuutena useilla

eri tavoilla. Aiheita ovat esimerkiksi lääkärin ja potilaan välinen vuorovaikutus

(HS 8.5.2014 Lääkärien pitää opetella potilaalle puhumisen taitoa, IL 12.5.2014

Näin lääkärit tylyttävät potilaita), vertaistuki ja potilaan oma päätäntävalta

sairauden hoidossa (HS 22.9.2014 Eturauhassyöpään sairastuvalle on tarjolla

vertaistukea, HS 26.9.2014 Syöpäsairaalla on oikeus saada enemmän tietoa

hoidoistaan), ohjeita läheiselle (ET 5.3.2014 Kuka lohduttaisi läheistä, HS

24.10.2014 Kuka pelkää sairasta?), potilaan pitkittyneen tai vaikean diagnoosin

ongelmat (IL 30.4.2014 Munasarjasyöpä yllätti Leilan, IL 7.3.2014 Masennus

olikin aivokasvain) sekä rokotusten ja seulontojen merkitys ja kattavuus (HS

28.11.2014 HPV-rokotusohjelma maksaa itsensä takaisin, HS 7.11.2014

Tutkija: Rintasyöpää pitäisi seuloa yli 70-vuotiailtakin). Näistä aiheista on useita

artikkeleita ja suluissa mainitut otsikot ovat esimerkkejä kustakin aiheesta.

Sosiaalista järjestystä rakentavissa artikkeleissa pääaihe on

biolääketieteellisessä mielessä ymmärrettävä syöpä, mutta sen pääasiallinen

käsittelytapa on jokin muu temaattinen kokonaisuus kuin tauti. Esimerkiksi

taudista puhutaan rokotuksista ja seulonnoista kertovissa jutuissa, mutta

pääpaino on rokotusten kustannuksilla ja seulontojen kohderyhmällä. Tällöin

kysytään, onko rokotuksista kustannushyötyä ja mitä kohderyhmää seulotaan.

Nämä ovat isoja kysymyksiä ja määrittävät ihmisryhmien kohtaloita. Kyse on
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lopulta siitä, että joku saa jotain ja toinen ei, jolloin ihmiset ovat eriarvoisessa

asemassa toisiinsa nähden.

Vaikka artikkelin pääulottuvuus on sosiaalinen järjestys, saatetaan artikkelissa

kertoa myös taudista tieteellisestä näkökulmasta tautina tai potemuksen kautta.

On myös mahdollista yhdistää nämä kaikki, kuten yllä mainitussa Iltalehden

artikkelissa Munasarjasyöpä yllätti Leilan on tehty. Haastateltu kertoo

omakohtaisesta kokemuksestaan eli potemuksesta, mutta myös tieteellisellä

kielellä taudista sekä sen diagnosoinnista. Varsinainen jutun ydin on sosiaalinen

ongelma eli hoitoon pääsemisen vaikeus, koska potilaan oireita ei tutkittu

välittömästi perinpohjin, vaan vasta kun ne pahenivat.

3.3.3. Sukupuolten tasa-arvo ja valkotakkisten suuri edustus

Tieteellisen, inhimillisen ja taloudellisen näkökulman määritys korreloi vahvasti

artikkeleiden lähteen kanssa. Tieteellisen terveysjournalismin artikkeleista noin

80 prosentissa on lähteenä lääkäri, kun taas inhimillisen terveysjournalismin

artikkeleissa lähde on yleensä potilas tai omainen ja lääkäreitä tai muita

hoitoalan asiantuntijoita esiintyy vain noin 10 prosentissa artikkeleista.

Taloudellisen terveysjournalismin artikkeleiden lähteet puolestaan ovat

useimmiten lääkäreitä, jotka ovat hallinnollisessa toimessa järjestöissä.

Syöpäjournalismissa asiantuntijuus jaetaan sukupuolten kesken tasan, mutta

potilaista ja läheisistä hieman suurempi osuus on naisia. Artikkeleissa esiintyy

yhteensä 220 haastateltavaa. Potilaista (n=88) naisia on 59 prosenttia (n=52) ja

miehiä on 41 prosenttia (n=36). Omaisista ja läheisistä (n=30) on 60 prosenttia

(n=18) naisia ja miehiä 40 prosenttia (n=12). Asiantuntijoita on 102 ja heistä

tasan puolet on miehiä ja puolet naisia. Lapsia haastateltavissa ei ollut, mutta

muutamia nuoria kylläkin. Näitä ei eritelty aineistosta erikseen vaan heidät

jaettiin oletettaviin sukupuoliin.
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3.3.4. Artikkeleissa esiintyvät syöpätyypit

Suurin osa artikkeleista, 29 prosenttia (n=48) käsittelee syöpää yleisellä tasolla

tai kertoo useammista eri syöpätyypeistä. Rintasyöpää käsitellään noin 13

prosentissa (n=21) artikkeleista. Muut artikkeleiden aiheina olevat syöpätyypit

ovat leukemia 8 prosenttia (n=14), lymfooma eli imukudos- tai

imusolmukesyöpä (useita alalajeja mainittu) 8 prosenttia (n=14), kives- ja/tai

eturauhassyöpä 7 prosenttia (n=12), paksusuolen syöpä 4 prosenttia (n=7),

aivosyöpä 3,6 prosenttia (n=6), ihosyöpä 3,6 prosenttia (n=6), haimasyöpä 3

prosenttia (n=5), keuhkosyöpä 3 prosenttia (n=5), kilpirauhassyöpä 3 prosenttia

(n=5), kohdun ja kohdunkaulan syöpä 3 prosenttia (n=5). Lisäksi

itusolusyövästä, maksasyövästä ja munasarjasyövästä oli kustakin 2 artikkelia.

Lisäksi kielisyöpä, kurkkusyöpä, nielusyöpä, ohutsuolisyöpä,

pehmytkudossarkooma, sappitiesyöpä ja vatsasyöpä olivat aiheina kukin

yhdessä artikkelissa. Syövän tyyppi tai laji jätettiin kertomatta 3 prosentissa

(n=5) aineiston jutuista.

Tulos heijastelee hieman alan muiden tutkimusten tuloksia, mutta eroja on.

Yhdysvaltalaismediassa rintasyöpä on Fishmanin ym. (2010, 516)

tutkimuksessa näkyvin syöpätyyppi ja se on pääaihe jopa 35 prosentissa

jutuista. Yleisellä tasolla syövästä uutisoidaan 20 prosentissa tutkimuksen

artikkeleista ja kolmanneksi näkyvin aihe on eturauhassyöpä 15 prosentin

osuudella.

Rintasyövän näkyvyyttä kritisoidaan useissa yhdysvaltalaistutkimuksissa, koska

se vääristää ihmisten käsitystä muun muassa taudin tappavuudesta.

Yhdysvaltalaismedia CBS:n yleisötutkimuksessa 1998 on käynyt ilmi, että

kansalaiset luulevat rintasyövän olevan yleisin naisten kuolinsyy. Näkyvyyden

epäillään myös vaikuttavan siihen, että rintasyövän tutkimus saa monin verroin

enemmän tutkimusrahoitusta kuin vaikkapa keuhkosyöpä, johon kuolee

yhdysvaltalaisista kaikkiaan neljä kertaa enemmän ihmisiä. Naisistakin

keuhkosyöpään menehtyy puolitoistakertainen määrä verrattuna rintasyöpään

kuolleiden määrään. (Brody 1999, 170–171).
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Syöpätyyppien osuutta artikkeleista on haasteellista verrata niiden

ilmenemiseen todellisessa elämässä. Ilmeneminen voidaan ymmärtää monella

eri tavalla. Virallista tilastointia tehdään muun muassa ilmaantuvuuden eli

uusien syöpätapausten, kuolleisuuden ja tietyn ajan jälkeen elossa olemisen

mukaan. Syövän länsäolo ihmisten elämässä poikkeaa kuitenkin tilastoista.

Yleisesti voidaan todeta, että Suomessa naisten yleisimmät syövät ovat

suuremmuusjärjestyksessä rintasyöpä, suolistosyöpä ja keuhkosyöpä. Miehillä

vastaavat ovat eturauhassyöpä, keuhkosyöpä ja suolistosyöpä. (Syöpäjärjestöt

2018.)

Tämän perusteella voidaan todeta, että aineisto heijastelee todellisuutta osin,

sillä rintasyöpä ja eturauhassyöpä ovat hyvin edustettuna artikkeleissa. Erilaisia

vatsan alueen syöpiä on kokonaisuudessaan aineistossa jonkin verran, mutta

keuhkosyövän osuus on yllättävän pieni sen sairastettavuuteen verrattuna.

Leukemian ja erilaisten imukudossyöpien yliedustus aineistossa saattaisi

selittyä sillä, että niitä sairastavat lapset ja nuoret, joista tehdään ehkä

enemmän juttuja lehtiin huomioarvon perusteella kuin sairastavuuden

yleisyyden vuoksi. Aineistossa imukudossyövät näkyvät todennäköisesti

enemmän myös siksi, että Iltalehti on kirjoittanut useita juttuja näitä sairastavista

julkisuuden henkilöistä.

4. Syöpäjournalismin kehykset

Terveysjournalismin lajityyppien sekä sairauden ja terveyden kolmen

ulottuvuuden mallin avulla syöpäjournalismista seuloutui esille kolme

pääkehystä: tiedeusko, potilastarina ja kollektiivinen syöpä.

Kehyksistä vallitsevin on potilastarina, johon kuuluvia artikkeleita on aineistosta

noin 53 prosenttia. Tiedeuskon kehykseen lukeutuvia artikkeleita on noin 27

prosenttia ja kollektiivisen syövän kehys kattaa aineiston artikkeleista noin 20

prosenttia. Pääkehykset alakehyksineen ja artikkeleiden osuuksineen on

esitetty taulukossa 1.
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Taulukko 1: Syöpäjournalismin tulkintakehykset
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Tiedeuskon kehyksille on lainattu termi Ulla Järven mallintamalta

terveysjournalismin kehältä (2011, 140). Syöpää käsittelevistä jutuista erottuu

selkeästi kehys, jossa tieteellä on kaiken parantava voima ja lääkärikunta

auktoriteettina kertoo, millainen syöpä on, miten se hoidetaan ja miten sitä

tutkitaan. Kehyksessä myös esitellään, keitä ovat tiedon ja hoidon sankarit.

Tiedeusko ei ole homogeeninen artikkelikokonaisuus, vaan se on jaettu

kolmeen alakehykseen: taudit ja hoidot, tiede ja tutkimus sekä tiedon ja hoidon

lähettiläät.

Tiedeuskon kehyksessä artikkeleiden sisältö kertoo yleisimmin syövän

tutkimuksesta tai hoidosta. Tutkimuksesta kerrottaessa tiedot nojaavat

tutkijoihin ja hoidoista kerrottaessa lääkäreiden tietoihin. Keskiössä on tauti,

mikä ilmenee ilmaisuista kuten syövän hoito ja syövän käyttäytyminen. Potilas

kuvataan enemmänkin taudin kantajana kuin sen kokijana, myös silloin, kun

puhujana on potilas. Potilasta ei siis hoideta vaan syöpää, joka saattaa

esimerkiksi käyttäytyä aggressiivisesti ja muuttaa suuntaa.

Potilastarinan kehyksessä ollaan inhimillisyyden ytimessä. Kehys kertaa

potilaan tarinaa sairastamisen eri vaiheissa ja pääosassa on sairauden

kokeneen tuntemukset sairaudesta. Taudistakin potilastarinoissa kerrotaan,
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mutta potilastarina eroaa tiedeuskon kehyksestä keskittymällä taudin sijasta

potilaaseen. Sairauden vaiheiden ja vivahteiden mukaan tarinat on jaettu

neljään alakehykseen, joissa on toisistaan poikkeava lähestymistapa

sairastamiseen, potemukseen, inhimillisyyteen ja syöpään.

Parhaillaan syöpää sairastavan alakehyksessä haastateltu kertoo meneillään

olevista hoidosta ja henkilökohtaisesta sairastamisesta. Sankaritarinaa ei voida

vielä kertoa, koska sairaus on vielä voittamatta. Kun sairaus on voitettu, on kyse

selviytymistarinoiden alakehyksestä, jossa draaman kaari toteutuu alun

järkytyksestä vastoinkäymisten kautta lopulta helpottavaan paranemiseen.

Kolmas alakehys puolestaan on säröllinen selviytymistarina, jossa potilaalle jäi

selviämisestä huolimatta jokin vaiva tai elämää varjostava pelko.

Potilastarinan kehykseen sisällytetään neljäntenä alakehyksenä myös kuolleita

käsittelevät artikkelit, joita ovat kuolinuutiset ja kuolleista kirjoitetut muun

näkökulman artikkelit. Näiden juttujen sijoittaminen kehyksiin on ollut kinkkistä.

Artikkeleissa on piirteitä inhimillisestä terveysjournalismista, mutta toisaalta

niissä on hyvin vähän potemuksen ääntä, eiväthän kuolleet kerro tarinoitaan

vaan niitä kertovat muut ihmiset. Jutuissa on myös hyvin vähän lääketieteellistä

tai muuta terveysaiheista sisältöä.

Artikkeleiden kehykseksi pohdittiin myös kollektiivista syöpää, sillä niissä

käsitellään sosiaalista järjestystä. Sairastanut julistetaan julkisesti kuolleeksi,

hänen paikkansa historiassa sementoidaan muistelemalla hänen saavutuksiaan

ja elämäänsä. Potemuksen sijasta äänessä on kaipaamaan jäävä yhteisö.

Miksi sitten sisällyttää näitä artikkeleita aineistoon alunperinkään? Siksi, että ne

kertovat, että syöpään kuollaan. Se on vahva viesti syövästä. Itse asiassa nämä

jutut näyttäisivät olevan ainoa journalismin käyttämä keino ilmaista, että

syöpään voi kuolla ja että kaikki eivät parane. Tämän ajatuksen jatkumona

kuolema voidaan nähdä osana potilaan tarinaa.

Kolmas kehys on kollektiivinen syöpä,  jossa syövän uhka ja kokemus

kohdataan yhteisönä. Artikkeleissa tauti ei esiinny tieteellisenä vaan

sosiaalisena ilmiönä, ja sitä saatetaan kuvata potilaan kokemuksen kautta.

Syövästä tehdään yhteiskunnallinen tai jopa koko ihmiskunnan ongelma, johon
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haetaan ratkaisuja yleisellä tasolla esimerkiksi terveysvalituksella,

hyväntekeväisyydellä ja vaatimalla laadukkaampaa hoitoa.

Kehyksessä esille nostettava yksilön ja yhteiskunnan yhteinen ongelma

tuodaan esille joko yksilön kohtaamana vastoinkäymisenä, joka nostetaan

yleisemmälle tasolle ja haetaan ratkaisua ongelmaan silmälläpitäen myös muita

samaan tilanteeseen joutuvia tai yhteiskunnallisena haasteena, jonka

ratkaisuna on jokaisen yksilön panostus asiaan.

Kehys sisältää määrällisesti vähiten artikkeleita, mutta sen jutuissa on eniten

variaatiota. Kollektiivinen syöpä jaetaan neljään alakehykseen, joita ovat

sairastamisen ehkäisemiseen tähtäävä terveyskuri, hyväntekeväisyydestä

kertovat jutut, kuluttaja-näkökulman artikkelit sekä hoitousko, jossa

peräänkuulutetaan ja rakennetaan potilaan oikeuksia ja hyvää hoitoa.

Seuraavissa alaluvuissa löytyneitä kehyksiä esitellään tarkemmin. Kustakin

kehyksestä kerrotaan omassa alaluvussaan ensin yleisesti ja lopuksi eritellään

kehyksestä löytyneet alakehykset.

4.1. Tiedeusko

Tiedeuskon kehyksissä kirjoitetaan syövän tieteellisestä tutkimuksesta sekä

siihen perustuvista hoidoista ja muista käytännön sovelluksista. Asenne tiedettä

kohtaan on myönteinen ja artikkelit ovat sävyltään positiivisia, vaikka

kuolleisuus mainitaankin välillä. Kehystä ympäröi lääke- ja hoitotieteelle

tyypillinen lempeä mediajulkisuus, mitä hallitaan turvan ja toivon retoriikalla ja

jossa lääketieteellä on kyky torjua myös itseensä liittyvät vaarat (Torkkola 2008,

70).

Artikkeleista suurin osa on uutisia (32 kpl). Muita juttutyyppejä ovat

henkilöhaastattelu (5 kpl), mielipidekirjoitus (3), neuvoja ja ohjeita (4) sekä

reportaasi (1). Tiedeusko jakaantuu aiheiden ja niiden käsittelytavan perusteella

kolmeen alakehykseen, jotka ovat taudit ja hoidot, tiede ja tutkimus sekä tiedon

ja hoidon lähettiläät.
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Tiedeuskon kehyksessä puhuvat pääasiassa lääkärit. Lisäksi

asiantuntijalähteitä ovat tutkijat eri aloilta kuten informaatioteknologiasta,

biokemiasta ja tekniikasta, sairaanhoitajat sekä järjestöt ja niiden toimihenkilöt.

Yksittäisiä erikoisempia asiantuntijoita ovat gerontologi, luomihuolihoitaja

(sairaanhoitaja) ja koirakouluttaja. Passiivinen tutkimus ilman henkilöitä on

lähteenä joka kuudennessa artikkelissa.

Tiedeuskon artikkeleista on havaittavissa syöpäjournalismin päivystävät

dosentit. Suomen Syöpäyhdistyksestä kommentteja ovat antaneet usein

pääsihteeri Sakari Karjalainen sekä yhdistyksen ylilääkärit Liisa Pylkkänen ja

Eeva Ollila. Muita toistuvia asiantuntijoita ovat Suomen Syöpärekisterin johtaja

Nea Malila, syöpätautien professori Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen

Tampereen yliopistosta ja syöpäkeskuksen johtaja Petri Bono Helsingin

yliopistollisen keskussairaalasta.

Tiedeuskon syöpäjournalismi on erittäin virkavaltaista ja asiantuntijavetoista.

Hoitotieteilijät ja potilasjärjestöt näkyvät asiantuntijarooleissa hieman, mutta

muussa terveysjournalismissa viime aikoina esille nousseita

elämäntapavalmentajia ja vertaisasiantuntijoita ei niin sanottuina

kenttäasiantuntijoina näy, ja valkotakkinen asiantuntija edustaa edelleen lähes

jumalallista auktoriteettia (Väliverronen 2016, 45–47, vrt. Järvi 2011, 145). Ehkä

syöpä on vielä niin vakava tauti, että se tarvitsee kommentoijakseen raskaan

sarjan ammattilaisen. Potemukselle tiedeusko kuitenkin antaa välillä tilaa, sillä

noin joka kuudennessa tiedeuskon kehyksen artikkelissa haastatellaan myös

potilasta. Asiantuntijan esittelemästä tutkimuksesta, taudista tai hoidosta

annetaan potilaan kautta esimerkki, millä artikkelia elävöitetään ja siihen

tuodaan inhimillinen näkökulma.

Tiedeuskon ainoat kriittisiksi tulkittavat kaksi artikkelia koskevat rintasyövän

seulontoja. Aiheesta käytiin julkista keskustelua 2014 yleisesti ja osapuolina

olivat syöpätautien asiantuntijat, joilla oli näkemysristiriita seulontojen

hyödyllisyydestä. Osa lääketieteen asiantuntijoista piti laajoja seulontoja hyvänä

asiana, kun taas toiset näkivät seulontojen aiheuttavan turhia toimenpiteitä ja

stressiä seulottaville, joiden löydökset ovat vaarattomia. Toisessa artikkeleista

myös toimittaja kyseenalaistaa näkemyksiä ja ottaa asiaan kantaa (liite 2: HS

4.3.2014 Riita rintojen seulonnasta).
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Tauteja ja hoitoja esitellään 20 artikkelissa, joista suurin osa on uutisia.

Uutistyypin jutuissa kerrotaan yleistietoa taudista (esimerkiksi HS 29.12.2014

Rintasyöpä iskee eläkeikäisiin), diagnosoinnin apuvälineistä (esimerkiksi IL

13.6.2014 Testi voi paljastaa eturauhassyövän, IL 30.4.2014

Ultraäänitutkimuksesta iso apu, IL 15.12.2014 Dexter on Suomen ensimmäinen

syöpäkoira) ja hoitokeinoista (esimerkiksi IL 25.11.2014 Eturauhassyövän

hoidot ovat kehittyneet paljon). Tautien ja hoitojen kehyksessä yleisin syöpälaji

jutun aiheena on rintasyöpä, josta kerrotaan noin viidenneksessä jutuista. Muita

useimmin käsiteltäviä tauteja ovat ihosyöpä ja eturauhassyöpä.

Tauteja ja hoitoja esitteleviin juttuihin kuuluvat myös tiedeuskon kehyksen kaikki

neljä neuvoja ja ohjeita antavat artikkelit. Näistä kaksi tekstiä on Kotilääkäri-

lehden lääkäripalstalta ja kaksi on Hyvä Terveys -lehden teemajuttuja. Neuvot

ja ohjeet istuvat tiedeuskon kehykseen hyvin, sillä artikkeleiden tiedot

perustuvat tutkittuun tietoon ja asiantuntijoiden haastatteluun. Jutut on

kohdennettu tutkimuksiin menevälle, sairastavan omaiselle tai kysymyksen

esittäneelle lukijalle.

Kotilääkärin lääkäripalstalla lukijan kysymykseen vastaa alan lääkäri ja

teksteissä on osin potemuksen ääntä, mutta pääasia on kuitenkin asiantuntijan

vastaus lukijaa askarruttamaan asiaan (8/2014 Antioksidantit ja syöpä, 9/2014

Mammografian ajankohta mietityttää). Hyvä Terveys puolestaan valistaa

ihosyövästä asiantuntijalta saaduilla tiedoilla ja potilaan haastattelulla (2.5.2014

Suojaudu ja nauti auringosta) sekä erilaisista tutkimusmenetelmien käytöstä ja

tarkoituksesta tarkalla esittelyllä (6.6.2014 11 X pelottava tutkimus).

Tiedeuskolle harvinaiset inhimillisen terveysjournalismin piirteet tulevat esille

tautien ja hoitojen esittelyssä. Tieteelliset, asiantuntijan kertomaan perustuvat

faktat todennetaan artikkeleissa potilaiden kokemuksilla. Positiivisen selviäjän

rooli voi olla myös esimerkkinä uusia hoitokeinoja tai lääketutkimusta

esittelevissä artikkeleissa (vrt. Järvi 2011, 157).

Kaksi kolmasosaa tutkimuspotilaista sai oikeaa lääkettä, loput lumelääkettä. ”En

tiedä, kumpaa sain. En kuitenkaan huomannut erityisiä sivuvaikutuksia. Toisaalta

kun sytostaattihoidot ovat takana ja on henkisesti ja fyysisesti lopussa, on vaikea

analysoida, mikä vaikuttaa mitenkin. Kunto oli romahtanut ja väsymys jatkui

pitkään. Lähimuisti oli huono.” Kicka Lindroos aloitti työt loppukeväästä 2009.
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”Nyt voin hyvin eikä syöpä ole uusiutunut.” (Liite 3: Hyvä Terveys 27.12.2013

Minustako koekaniini – Syöpäpotilas sai tiheän kontrollin)

Tautien ja hoitojen kehyksessä esiintyy viisi potilasta, joista yksi sairastaa

parhaillaan, kolme on selvinnyt ja yksi on toimittaja, joka käy

luomihuolihoitajalla.

Toimittaja potemuksen äänenä ja reportaasi juttutyyppinä on aineistossa

erikoisuus. Reportaasissa subjektin ja objektin välinen ero ei ole välttämättä

selvä. Haastateltava vaikuttaa haastattelijaan ja päinvastoin, jolloin syntyy

synergiaa ja subjektin ja objektin erosta tulee epäselvempi. Reportaasin

tekeminen voidaan nähdä intentionaalisena toimintana, vaikka toimittaja tekisi

valintansa intuition varassa. (Hemánus 1992, 127–128.) Luomien

tarkastuksesta on tehty vahvasti terveysvalistuksellinen artikkeli, josta lukijalle

välittyy toimittajan huoli. Toimittajan lopuksi toteama aikomus toimii myös

lukijalle kehotuksena huolehtia terveydestään.

Sitten vastaan tulee pieni, epätarkkarajainen pigmenttiluomi, jossa on

syväntummaa pigmenttiä. Sitä hoitaja suosittelee näytettäväksi lääkärille. [...]

Luomi poistetaan saman tien paikallispuudutuksessa ja lähetetään ihopatologille

tutkittavaksi. [...] Niinpä luomi oli hyvä poistaa hyvissä ajoin. Tästä lähtien aion

tarkastuttaa luomeni säännöllisesti. (IL 6.9.2014 Tunnetko luomesi?)

Tiedeuskon tautien ja hoitojen kehyksessä potemus esitellään vain selviytyjien

tai selviytymiseen tähtäävien tai vielä sairastamattomien kautta. Kuolleet eivät

sovi tähän kehykseen, jonka tehtävänä on luoda uskoa paremmasta

tulevaisuudesta.

Tieteen ja tutkimuksen kehys nousee esille näkyvästi tiedeuskon artikkeleista.

Kehys on hyvin suoraviivainen ja selkeä, sillä tieteellinen näkökulma tulee esille

joka suunnasta katsottaessa.

Kaikki 22 tieteen ja tutkimuksen kehyksen artikkelia ovat tieteellistä

terveysjournalismia, jonka faktat ja kieli perustuvat tieteelliseen tutkimukseen

(Järvi 2011, 141). Terveyden ja sairauden pääasiallinen ulottuvuus näissä

uutisissa on tauti, joka ei riipu inhimillisestä ymmärryksestä, vaan se on

objektiivisen todellisuuden ilmiö, joka diagnosoinnissa löydetään (Torkkola

2008, 108). Kaikki tieteen ja tutkimuksen kehyksen artikkelit ovat myös uutisia.
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Lääketieteen tulokset sopivat hyvin median uutiskriteereihin, sillä lääketiede

tuottaa jatkuvasti uutta (Väliverronen 2005, Järvi 2011, 142).

Tieteen ja tutkimuksen kehyksessä kerrotaan sekä perustutkimuksesta että

hoidoiksi asti viedyistä tieteen sovelluksista. Esimerkiksi Oxfordin, Plymouthin ja

Glasgow'n yliopistojen tutkijat selvittivät, että eläimen koko vaikuttaa periytyvien

virusten syöväksi kehittymiseen (HS 25.7.2014 Iso eläin ehkäisee syöpää

paremmin). Koirien kykyä tunnistaa mm. munasarja-, eturauhas- ja

keuhkosyöpää on tutkittu  ja ne näyttäisivät tunnistavan taudin varhaisessa

vaiheessa, mikä on aloitettavan hoidon kannalta edukasta (HS 21.5.2014 Koirat

haistavat eturauhassyövän). Hyperspektrikameraa puolestaan käytettiin

ihosyöpien seulontaan Päijät-Hämeessä laitteen kehittelyn ja tutkimuksen

yhteydessä.

Näistä esimerkeistä on nähtävissä, että uusilla tutkimustiedoilla ei välttämättä

paranneta heti ketään, mutta tietoa voidaan hyödyntää muussa

syöpätutkimuksessa ja siitä voidaan kehittää sovelluksia, jotka myöhemmin

tulevat arkipäiväseen käyttöön. Juuri nyt kehittelyssä olevat seulonta- ja

hoitokeinot saattavat antaa apua tutkimuspotilaille, mutta isoin joukko sairaita

jää odottamaan kehityksen kehittymistä. Tutkimusuutisointi on siis toivoa

antavaa, mutta osin haastatellut ammattilaisetkin ovat kriittisiä tutkimusten

käyttöönottoa kohtaan.

Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) syöpäklinikan ylilääkärin Heikki Minn

ei odota uusilta syöpälääkkeiltä vielä vallankumousta. [...] "On iso ongelma, ettei

ole mahdollista tehdä teollisuudesta riippumattomia akateemisia tutkimuksia,

joilla selvitettäisiin lääkkeiden tehoa tai luotaisiin geenitestejä, joilla voidaan

löytää sopivia potilaita jollekin hoidolle." (HS 5.6.2014 Uusi hoitomuoto antaa

toivoa syöpäpotilaille)

”Haasteena on tiedon muuttaminen hoitokäytännöiksi. Uusien hoitojen

kehittäminen ja niiden tuominen potilaan arkeen on valtavan hidasta, kallista ja

työlästä”, [Tampereen yliopiston lasten terveyden tutkimuskeskuksen lasten veri-

ja syöpätauteihin erikoistunut osastonylilääkäri Olli] Lohi kertoo. (HS 1.9.2014

Lasten leukemian hoito etenee)

Tieteen ja tutkimuksen kehyksessä näkyy tieteen ja median välinen jännite, joka

johtuu niiden toimintakulttuurien eroista. Tiede tuottaa tuloksia hitaasti ja käyttää

monipolvista laadunvarmistusprosessia. Tiedot uusista havainnoista,
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hoitomuodoista tai lääkkeistä ovat valmiita kerrottavaksi vasta, kun ne on

riittävän luotettavasti varmistettu. Sen sijaan uutistoimittajat työskentelevät

usein päivien tai tuntien aikataululla ja suosivat nopeita, ainutlaatuisia, yllättäviä

ja usein vasta alustavia tutkimustuloksia sekä ennustuksia tutkimuksen

kehityksestä. (Väliverronen 2005.) Syövän tutkimuksesta ja uusista hoidoista

kertovissa uutisissa asiantuntija usein toteaa, että tutkimuksesta on hyötyä

potilaille joskus tulevaisuudessa tai että vakiintuneeksi hoidoksi tutkimus

jalostuu vasta myöhemmin. Uutiskärjeksi usein kuitenkin nostetaan

tulevaisuudessa saatava parempi diagnostiikka tai hoito, vaikka sen saatavuus

on vielä kaukana. Tulevaisuudessa hoidon kehittyessä vakiintuneeksi tavaksi

siitä ei enää tehdä uutista, vaan se on arkipäivää ja eilinen uutinen.

Edellä kuvatusta jännitteestä johtuen tiedeuskon kehyksissä elää voimakas

usko tieteen hyvyyteen ja lupaukseen paremmasta tulevaisuudesta. Tämän

päivän konkretia jää usein uupumaan. Lupaus sairauksien voittamisesta ja

terveellisestä elämästä on kuitenkin niin vahva viesti, että lupausten jatkuva

lykkääntyminen ei näytä merkittävästi horjuttavan niiden pohjaa (Väliverronen

2007, 25).

Aineistossa on kuitenkin kaksi uutista, joita voidaan tarkastella ”vanhasina” eli

miten aikoinaan uutuuksina esiteltyjä tieteellisiä keinoja käytetään nyt suurten

potilasmassojen hyödyksi. Iltalehden laajassa artikkelissa kerrotaan

tulevaisuuden hoitokeinoista kuten immuno-onkologiasta ja täsmälääkkeistä ja

samalla peilataan potilaskokemusten kautta nyt jo yleisiin, aiemmin uusiin

hoitomuotoihin:

Tuula Taura ja Noora Väliaho tietävät omakohtaisesti, millaista iloa lääketieteen

mullistuksista on syöpäpotilaalle. [...] Kummallakin todettiin aggressiivinen HER2-

positiivinen rintasyöpä. Molempia hoidettiin leikkauksen lisäksi Herceptin-

lääkkeellä. ”Se oli aivan uusi hoitomenetelmä. Se tehosi hyvin. Mietin

jälkeenpäin, että jos olisin sairastunut pari vuotta aiemmin, kun Herceptiniä ei

vielä käytetty, en olisi ehkä selvinnyt”, Taura pohtii. Väliahon sairastuessa lääke

ei ollut enää niin uusi tuttavuus. Hän on hoitojaksonsa jälkeen pyrkinyt

nitistämään syövän uusiutumisriskin tavalla, joka on yleistynyt vasta viime

vuosina. Väliaho kävi kaksi viikkoa sitten leikkauksessa, jossa poistettiin hänen

toinen, terve rintansa. (IL 9.10.2014 Uutta toivoa syövän hoitoon)
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Artikkelin on kirjoittanut toimittaja Hilkka Karvonen ja hän on aineiston

perusteella terveysjournalismiin perehtynyt toimittaja. Juttukokonaisuus ja siihen

valittu näkökulma uusiin hoitoihin on epätavallinen ja kekseliäs.

Kaikki uudet hoidot muuttuvat vanhoiksi ja arkipäiväistyvät, kun ne otetaan

jatkuvaan massakäyttöön. On kuitenkin tärkeää tuoda esille, kuinka paljon niistä

on hyötyä suurille sairastavien joukoille. Niissä on tieteen kehityksen uutisille

tyypillinen kohottava, toivoa luova näkökulma.

Tällainen terveysjournalismi, sanottakoon sitä tässä nyt vaikka

arkipäiväistyneen hoidon uutiseksi, ei ole helppo toteuttaa. Aiheen löytäminen

vaatii perehtyneisyyttä sairaanhoitoon ja lääketieteeseen tai hyvät

asiantuntijakontaktit. Lääkärit tuntevat alansa kehityskaaret hyvin, mutta eivät

osaa itse nähdä niissä enää uutisia.

Tutkivan journalismin keinoin arkipäiväistyneistä hoidoista voisi tehdä uutisia

esimerkiksi vertaamalla aiempien vuosien toimenpidemääriä ja -luokituksia

tuoreempiin tietoihin sekä haastattelemalla asiantuntijoita eli lääkäreitä ja

tutkijoita. Lisäksi uutisarkistoa voisi hyödyntää aiheiden valikoinnissa.

Esimerkiksi aiemmin mainitusta hyperspektrikamerasta voisi selvittää, jäikö se

Päijät-Hämeeseen käyttöön ja onko sen käyttö levinnyt muihin sairaaloihin.

Saattaa olla, että tällainen juttu onkin jo tehty, mutta tutkimusaineistossa ei tule

vastaan aiheita, jotka viittaisivat tällaiseen aiheiden kehittelyyn.

Toinen havainto samantyyppisestä arkipäiväistyneestä hoidosta löytyy

Helsingin Sanomain artikkelista Joukkotarkastuksella löydettiin 53

kohtusyöpätapausta, joka on julkaistu Helsingin Sanomain HS 50 vuotta sitten -

palstalla. Alunperin uutinen on siis vuodelta 1964, jolloin naisten hormonaalisiin

syöpiin liittyvät seulonnat olivat uusi asia. Nykyään kohdunkaulan syövän

seulonta on arkipäivää, mutta mielenkiintoista olisi lukea tarkempaa tietoa

seulonnan kehityksestä ja sen merkityksestä sairastuneiden elämään.

Kohdunkaulan syövän esiintyminen on pienentynyt 1960-luvulta lähtien yli 80

prosenttia papaseulontojen myötä (Duodecim Terveyskirjasto).

Tiedeuskon kehyksistä erottuu pieni, mutta erikoinen oma ryhmänsä, jossa

tiedon ja hoidon lähettiläät kertovat omasta työstään tieteen tai hoidon

parissa sekä itsestään alan asiantuntijana ja työntekijänä. Lähestymistapa on
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hämäävän inhimillinen, mutta sisältö on kuitenkin tieteellinen. Tiedeuskon

kehykseen artikkelit kuuluvat siksi, että tieteen ja hoidon ammattilaiset ovat

niissä jalustalle nostettuja auktoriteetteja ja alan tutkijoiden haastattelut ovat

tieteellistä terveysjournalismia (Järvi 2011, 140–141).

Artikkeleita näistä tieteen ja hoidon lähettiläistä on vain kolme, mikä kertoo

juttutyypin epätavallisuudesta. Tutkija tai hoidon ammattilainen on harvinainen

haastateltava oman työnsä kommentoijana ja esille tuojana.

Ensimmäisessä artikkelissa syöpäbiologi kertoo työstään ja

tutkimusryhmästään, joka tutkii syöpäsolujen liikkumisen yhteyttä

etäpesäkkeiden syntymiseen (Tiede 12.8.2014 Ahaa-elämyksiä syövästä).

Toisessa artikkelissa Movember-apurahan saanut syöpätutkija kertoo

eturauhassyövän seulonnoista ja niiden tutkimuksesta (HS 20.11.2014

Movember-apurahan saanut tutkija Anssi Auvinen: Eturauhassyövän

seulonnoista on enemmän haittaa kuin hyötyä). Kolmannessa artikkelissa

haastatellaan palliatiiviseen hoitoon erikoistunutta sairaanhoitajaa (Kotilääkäri

3/2014 Auttamista parhaillaan).

Tiedon ja hoidon lähettiläät muodostavat erilaisen näkökulman tiedeuskoon.

Tieteellisessä terveysjournalismissa tekijät esitetään yleensä asiantuntijoina ja

kommentaattoreina, joiden kautta esitellään tiettyä aihetta. Nyt asiantuntijoiden

erityisalaan perehdytään kyllä, mutta artikkeleissa esitellään myös heitä

henkilöinä. Asiantuntijoista tehdään sankareita, jotka antavat potilaalle toivoa ja

hyvää hoitoa ja ylläpitävät yhteiskunnan luottamusta tieteen

kaikkivoipaisuuteen.

4.2. Potilastarina

Potilastarinan kehys rakentuu inhimillisestä terveysjournalismista ja sairauden

potemuksesta. Sairaus rakentuu kokemuksista, joissa näkyy erityisesti

individualismin arvo sekä pelon ja toivon retoriikka. (Järvi 2011, 140–141).

Puhuja-asema annetaan potemukselle, joka on yleisimmin syöpää sairastanut
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potilas, mutta toisinaan myös potemusta seurannut läheinen kuten puoliso tai

lapsen vanhempi.

Potilastarinan kehys on osa laajempaa narraation käsitettä, jossa kertomusten

muodostamista voidaan pitää ihmisen yhtenä tapana tehdä kokemus itselleen

ymmärrettäväksi. Parhaimmillaan potilastarinoissa on semiotiikan Pariisin

koulukunnan kehittämän ideaalikertomuksen rakenne eli kolme eri tarinaa.

Ensimmäisessä valmistavassa tarinassa motivoidaan kertomuksen toimijat ja

tapahtumat. Toisessa osassa eli päätarinassa kuvataan, miten valmistavassa

tarinassa esiin tuodut jännitteet tulevat ratkaistuiksi. Ideaalikertomuksen päättää

arvioiva tarina, joka esittää jonkinlaisen arvion kuvattujen tapahtumien

merkityksestä ja arvosta. (Aro 1999, 30–32.)

Ideaalikertomuksen malli näkyy erittäin selkeänä Kotilääkärin

teemahaastatteluissa, jotka on lehdessä sijoitettu Hyvän hoidon aakkoset -

juttuosastoon. Aineistossa on kaksi tämän osaston artikkelia (liite 4: Kotilääkäri

4/2014 Lopulta kaikki meni hyvin, liite 5: Kotilääkäri 6/2014 Elämä sai uuden

suunnan). Haastatteluissa taustoitetaan potilaan elämäntilanne, jossa he saivat

syöpädiagnoosin (valmistava tarina), kerrotaan monivaiheisesti ja tarkasti

sairastamisesta, hoidosta ja selviytymisestä (päätarina) ja lopetetaan

haastattelu potilaan arvioon sairauden merkityksestä osana omaa

elämäntarinaa (arvioiva tarina). Huolellisesti toteutettu ideaalikertomuksen

rakenne tekee potilastarinoista vetäviä ja helppolukuisia.

Tarinankerronta on tyypillistä sekä sairastamiselle että journalismille. Sairaus

merkityksellistyy tarinoiden sisällössä, juonessa ja rakenteessa sekä tarinoiden

kertomiskäytännöissä. (Torkkola 2008, 113–114.) Terveys on normaalia ja

sairastaminen on elämän poikkeustilanne, ja tämän asetelman varaan syntyy

potilastarinan jännite.

Sairastarinoista voidaan eritellä kolme tarinatyyppiä. Ennalleenpalauttamis-

tarinassa kerrotaan paranemisesta ja hoidosta ja kuinka sankarilääkäri pelastaa

passiivisen potilaan. Sairauden jalostavassa tarinassa puolestaan aktiivinen

potilas löytää sairauden aikana paremman itsensä. Lisäksi sairaustarina voi olla

jäsentymätöntä kaaosta, jossa puhevirta on epätarina. (Torkkola 2008, 113–

114, Järvi 2011, 114–115.) Syöpäjournalismin potilastarinat ovat tavallisimmin
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näistä esitetyistä tarinatyypeistä keskimmäistä eli potilas kuvaa tarinallaan

omaa muutostaan sairauden aikana tai sen kautta. Hyvä esimerkki tästä on

Kotilääkärilehden edellä mainittu artikkeli Elämä sai uuden suunnan (6/2014).

Koska potemuksen tarinat perustuvat potilaan haastatteluihin, on niissä

alunperin saattanut olla merkkejä myös kaaostarinasta, joka on haastattelun

aikana ja toimittajan käsissä jalostunut juonelliseksi tarinaksi. Tarinat jäsentävät

sairastumista, selittävät sen syitä sekä ohjaavat yksilön käyttäytymistä ja

ympäristön suhtautumista sairastuneeseen (Torkkola 2008, 114). Potilas on

voinut hyötyä itse haastattelusta, koska on saanut siinä antaa muodon

sairastamiselleen. Tässä ajatuksessa ihminen voidaan nähdä monimutkaisen

yhteisöllisen narratiivin jäsenenä, missä elämää ymmärretään ja järjestetään

kertomuksellisesti. Näin inhimillinen rationaalisuus on sidoksissa narratiiviseen

rakenteeseen ja vaatimukseen narratiivisesta yhtenäisyydestä. (Hellsten 1997,

35.)

Potilastarinoiden merkittävintä antia onkin juuri yhteisöllisyys, joka on

sairastarinoiden keskeinen arvo. Tarjotessaan samaistumismallin ja

vertailupohjan julkisuuden sairaustarinat toimivat ihmisen

identiteetinrakentajina. Siksi ei ole yhdentekevää, millaisen kuvan ne antavat

sairaudesta, sairastamiskokemuksesta ja potilaan roolista yhteiskunnassa.

(Järvi 2011, 115–116.)

Potilastarinoita kerrotaan sekä tavallisista ihmisistä että julkisuuden henkilöistä.

Julkkisten kertomat sairaustarinat voivat helpottaa tavallisten ihmisten

puhumista omasta sairaudestaan lähiyhteisössään. Julkiset sairaustarinat

antavat sairastavalle lukijalle termistöä ja metaforia, joilla sanoittaa omaa

kokemustaan (Järvi 2011, 160). Julkisuuden henkilöiden sairastaminen

vaikuttaa väliaikaisesti myös ihmisten terveyskäyttäytymiseen, jota on etenkin

Yhdysvalloissa tutkittu. Esimerkiksi rintasyövän seulontamäärät kohosivat 1974

sen jälkeen, kun presidentin puoliso Betty Ford ja varapresidentin puoliso

Margaretta Rockefeller sairastivat rintasyöpää. Myös uutisankkuri Katie

Couricille The Today Show’n suorassa lähetyksessä tehty kolonoskopia eli

suolen tähystys nosti suolistosyövän seulontoina tehtävien kolonoskopioiden

määrää. Ihmisten lisääntynyt terveydestään huolehtiminen kuitenkin laantuu,
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kun aiheiden käsittelyä ei enää julkisuudessa jatketa. (Stryker ym. 2005, 491–

492.)

Julkkistarinoihin voi liittyä myös haastateltavien omia motivaatioita. Tällainen

motiivi voi olla julkkiksen itse sairastaman syövän julkinen valistustyö. Erityisesti

rintasyövästä valistetaan julkkisten kautta paljon (Stryker 2005, 494–495).

Kives- ja eturauhassyövän tietoisuutta ja valistusta tekevä Movember-kampanja

puolestaan on Suomessa saanut paljon näkyvyyttä ja näkyy myös tämän

tutkimuksen aineistossa, mutta varsinaisia kasvonsa sille antaneita julkkiksia ei

ole. Ihosyövän näkyvyyttä mediassa valistusnäkökulmasta tutkineet

yhdysvaltalaistutkijat ovat jopa ehdottaneet, että ihosyöpä tarvitsee omat

julkkislobbarit, jotka toimisivat terveysvalistajina aina, kun heitä haastatellaan

(Stryker 2005, 495).

Haastateltavan motivaatio nousee pohdinnan aiheeksi aineiston artikkeleista,

joissa on kyse Iltalehden julkkisten seurantajutuista. Seurantajutuilla

tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että henkilöistä on kirjoitettu useampia

juttuja vuoden aikana, missä on seurattu sairauden kulkua ja julkkiksen elämää.

Näistä ensimmäisessä tapauksessa haastateltava on imukudossyöpää

sairastavan pienen lapsen äiti, joka on tv:stä tuttu toimittaja ja kirjoitti

vertaistuellista blogia perheen tilanteesta (liite 6: Iltalehti 12.4.2014 Pelkään

syövän uusiutumista). Toinen seurantajuttujen haastateltu oli showtanssiryhmän

jäsen, joka sairasti peräsuolisyöpää. Lääketieteellisistä hoidoista kieltäytynyt

tanssija tukeutui vaihtoehtoisiin hoitoihin, jotka muodostuivat ruokavaliosta,

stressittömyydestä, meditaatiosta ja joogasta.

Molemmissa julkkisten seurantajutuissa sivutaan haastateltavien

henkilökohtaista työelämää yrittäjinä ja mahdollisia työsuunnitelmia. Ilmeisesti

hyöty työasioiden esilletuonnissa koetaan molemminpuoliseksi, sillä

haastateltavalle se on mainosta ja iltapäivälehdelle sen kevyeen tyyliin sopivaa

sisältöä. Haastateltavien ja syövän käsittely olisi todennäköisesti hyvin erilaista

jossakin toisessa lehdessä.

Yllä esitetyt seurantajutut sisältävät muitakin erityispiirteiksi katsottavia sisältöjä

ja ominaisuuksia. Sisällöltään jutut ovat rasvaisinta iltapäivälehtien tyyliä:

tekstien sävy on tuttavallinen (haastateltavista käytetään etunimeä), juoruileva
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(teksti sisältää paljon lyhyesti kerrottuja teemoja) ja tirkistelevä (sisältö on hyvin

henkilökohtaista). Suurimmassa osassa seurantajutuista ei ole käytetty muita

lähteitä kuin haastateltavaa. Muiden lähteiden puuttuminen sinänsä vahvistaa

potilastarinan inhimillistä näkökulmaa ja potemuksen äänen voimakkuutta.

Asiantuntijanäkökulman ja taudin puuttuminen artikkeleista toisaalta ohentaa

juttujen sisältöä terveysjournalismina.

Vaihtoehtoisiin hoitoihin tukeutuvan tanssijan seurantajutuissa on myös omat

erityispiirteensä, jotka poikkeavat muusta aineistosta. Tanssijaa koskevat

artikkelit juttusarjana antavat myönteisen kuvan vaihtoehtohoidoista, mikä

perustuu ainoastaan potilaan omaan kertomukseen voinnistaan. Terveys- ja

tiedejournalismina tämä on kyseenalainen lähestymisnäkökulma aiheeseen,

koska vaihtoehtohoitojen parantavuutta ei perustella tapauskohtaisesti eikä

yleistasolla.

Tanssijan seurannan ensimmäisen jutun otsikko ”Monet ovat parantuneet” on

sitaatti potilaalta (liite 7: Iltalehti 3.5.2014 Monet ovat parantuneet). Yhdessä

ingressin kanssa otsikko antaa positiivisen ja lupaavan mielikuvan

vaihtoehtohoidosta syövän hoitomuotona. Saman jutun loppuosassa on

vastapainoksi kuitenkin syöpäyhdistyksen pääsihteerin kriittinen kommentti

vaihtoehtohoidoista. On mahdollista, että otsikkoon on uskallettu nostaa

toiveikkuus vaihtoehtohoidon tehoamisesta juuri sen takia, että juttu sisältää

myös kriittisen näkökulman.

Kahdessa seuraavassa haastattelussa on myös positiivinen sävy potilaan

käyttämiin vaihtoehtohoitoihin. Jutuista voi tehdä tulkinnan, että hoidot toimivat,

vaikka tätä ei perustella muulla kuin potilaan kertomalla omasta voinnistaan.

Näiden jälkeen lehti on julkaissut mielipidekirjoituksen, jossa kansanedustajana

toimiva lääketieteen lisensiaatti kyseenalaistaa lehden viestin, jossa

lääketieteelliset hoidot voitaisiin korvata vaihtoehtohoidoilla. Neljännen

haastattelun yhteydessä lehti toistaa ensimmäisessä artikkelissa olleet

syöpäyhdistyksen asiantuntijan kommentit. Tapa, jolla kriittinen näkökulma

tuodaan esille on journalistisen työprosessin kannalta kadehdittavan tehokas,

joskaan ei kunnioitusta herättävä. Tapa on nähtävissä Iltalehden muistakin

artikkeleista ja on ilmeisesti tyypillistä lehdelle.
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Sairastavan tarina on potilastarinan kehysten tyypillisin juttu. Silmiin pistävää

on, että 37:sta artikkelista 25 kertoo julkisuuden henkilön sairastamisesta.

Osasyy tähän on Iltalehden julkkispainotteisuus, sillä kotimaisista

iltapäivälehdistäkin Iltalehti on kilpailijaansa Ilta-Sanomia julkkispainotteisempi

(Kivioja 2008, 74). Myös lehden tapa tehdä seurantajuttuja sairastavista

ihmisistä vaikuttaa julkkisjuttujen määrään.

Sairastavien haastattelut arkipäiväistävät syöpää. Niissä haastateltavat yleensä

kertovat kuinka diagnoosi tehtiin, millaisia hoitoja he saavat, miten he voivat ja

kuinka he suhtautuvat sairauteensa. Artikkelit toimivat vertaistukena ja

valistuksena ja potilas toimii niissä asiantuntijana.

Sairaan näkökulma sairauteen on toisenlainen kuin lääketieteen tai

terveydenhuollon näkökulma. Sairaalle sairaus on omakohtainen, itse koettu ja

eletty. Eläessään sairauden kanssa ja oppiessaan hoitamaan sitä sekä

tulemaan toimeen sen kanssa sairastunut kerää havaintoja ja niihin

pohjautuvaa kokemuksellista tietoa ja asiantuntemusta sairaudestaan. Hän

pystyy tarkkailemaan oireita ja niiden vaihtelua, hoitomuotoja sekä niiden

vaikutusta ja ylipäänsä sairauden yksilöllistä ilmentymistä sekä sairauden arjen

yksityiskohtia. Sairaan asiantuntijuudella tarkoitetaan kaikkea sitä kokemusta,

tietoa ja ymmärrystä, mikä ihmiselle sairaudestaan kertyy. (Kangas 2003, 76–

77.)

Potilastarinat aikakauslehdissä rakentavat kuvaa ”meistä rintasyöpäpotilaista”

tai ”meistä diabeetikoista”. Samalla luodaan eroa sairaiden ja terveiden välille.

Yhteiskunnallinen kiinteys ei siis tarkoita samankaltaisuutta vaan erilaisten

identiteettiryhmien välistä työnjakoa. (Järvi 2011, 147.) Syöpää sairastavien

haastatteluissa tämä näkyy konkreettisestikin, kun sanomalehti niputtaa

tarinoita juttukokonaisuuksiksi:

Kolme syöpää sairastavaa kertoo (IL 20.12.2014)

4 x näin rintasyöpä muutti elämäni (IL 11.10.2014)

Sairastavan tarinat kertovat sekä potilaista, joilla paraneminen on vielä

mahdollista, mutta myös parantumatonta syöpää sairastavista. Parannettavissa

olevien potilaiden haastatteluissa ollaan yleensä toiveikkaita, vaikka

haastateltavien lausumissa on epävarmuutta tulevaisuudesta.
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Parantumattomasti sairaiden tarinoissa puolestaan saattaa olla erilaisia

tunnelmia kuten kiitollisuutta elämästä tai surullisuutta sen rajallisuuden

havainnosta. Yleisellä tasolla voidaan ajatella, että tällainen haastatteluun

suostunut henkilö on sinut oman kuolevaisuutensa kanssa, sillä muutoin

aiheesta olisi hankala puhua julkisesti.

Yksi julkisuuden henkilöistä on parantumatonta syöpää sairastava kirjailija, joka

pohtii jutussa myös omaa kuolemaansa:

Sitten hän kertoo sairastavansa ohutsuolen syöpää, jonka ennuste on huono.

”En harhaile enää. Olen elänyt täyden elämän ja tiedän, mihin kuolen.” (HS

29.10.2014 Kirjailija Ata Hautamäki sairastaa parantumatonta syöpää, mutta

aikoo tehdä vielä yhden kirjan)

Potilastarinoissa on myös kirjailija Henning Mankellin kolme esseetä, jotka

julkaistiin Helsingin Sanomissa. Näissä esseissä sairastavan ääni tulee

suorastaan iholle. Mankellin henkilökohtainen kirjoitus on syöpäjournalismissa

harvinainen, mutta sille on paikkansa. Juttutyyppinä se kertoo ehkä eniten

kirjoittajasta itsestään eli kirjailijan tarpeesta pohtia elämää ja maailmaa julkisen

tekstin kautta, mutta myös ihmisen inhimillisyydestä ja kokemuksen jakamisen

tarpeesta.

Selviytymistarinat ovat selkeästi voittajien kertomuksia. Niiden peruskaava on

potilaan haastattelu, jossa syövän sairastanut ja siitä parantunut henkilö kertoo

tarinansa. Potilaan rooli artikkeleissa on toimia esimerkkinä, rohkaisijana ja

vertaistukena muille sairastamisesta kärsiville. Samalla tarinat myös valistavat

lukijaa taudeista.

Tarinoissa on selkeä draaman kaari vaikeuksista voittoon. Diagnoosi tulee

usein yllättäen ja sitä seuraa epätietoisuuden aika. Hoidoista kerrotaan

yksityiskohtia ja useissa tarinoissa syöpä uusii tai ilmaantuu toinen syöpä tai

syövän epäily, jolloin hoidot tai toimenpiteet jatkuvat.

Mutta lääkärillä on vielä huonompia uutisia. Veren hemoglobiiniarvo on alle 80 ja

valkosolut alle yhden. Kehon immuunipuolustus on romahtanut. Näyttää siltä että

leukemia on uusinut. Sellaista raivoa Hagqvist ei ole tuntenut koskaan  ennen. Ei

nyt! Oli pieni tytär, vaimo oli juuri palannut menestyksekkäästi

ammattitriathlonistiksi ja omalla yrityksellä meni hyvin. (HS 20.2.2014 Kaksi
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syöpää sairastanut triathlonisti: Ihmiset sysäävät liikaa vastuuta hyvinvoinnistaan

yhteiskunnalle)

Ennalleenpalautumistarinoissa kasvetaan vaikeuksien kautta ihmisinä ja

jaetaan tietoa ja kokemuksia sairaudesta muiden kanssa. Sairauden ja

terveyden järjestys rakentuvat toimintakykynä ja elämänviisautena, joiden

takaajina on ollut yhteistyössä lääketieteen ammattilaisten kanssa käyty kivinen

tie. Potilaat ovat korostetun hallittuja eikä sairauden kaaos tai rujous näy

jutuissa tai kuvissa. Hillitysti voidaan laskea ehkä leikkiä.  (Järvi 2011, 156.)

Minulle syövän sairastaminen oli hyvä asia. Elämänarvoni muuttuivat kokonaan.

Ei ole tärkeää ajaa hienolla autolla tai yrittää päteä. Nyt teen kaikkia niitä asioita,

joita oikeasti haluan tehdä. Olen nykyään töissä hyvinvointialalla ja pystyn

olemaan paljon perheeni kanssa. Käyn myös joka päivä ratsastamassa

hevosellani ja nautin pitkistä lenkeistä koirien kanssa. Life is good. (Kotilääkäri

6/2014 Elämä sai uuden suunnan)

Anastacian mukaan sairaus ja rintaleikkaus eivät ole liioin vaikuttaneet hänen

naisellisuuteensa tai minäkuvaansa. Laulaja on oppinut jopa iloitsemaan uusista

rinnoistaan, jotka rakennettiin poistettujen tilalle. ”Olen melkein 46-vuotias, ja

rintani ovat kuin 22-vuotiaan. Eihän sitä voi vihata”, Anastacia vitsailee. (IL

11.6.2014 En tunne elämää ilman sairautta)

Tarinat sisältävät fiilistelyä eli millaiselta tuntuu, kun voi taas tehdä tavallisia

asioita, jotka sairaalta olivat kiellettyjä tai mahdottomia.

Sairaalasta päästyään Rahikainen teki pitkiä, monen tunnin kävelylenkkejä

ympäri Jyväskylää. ”Raitis ulkoilma tuntui ihan uskomattomalle. Tämä on ehkä

vähän klisee, mutta olin kuin uudesti syntynyt, kun vihdoin pääsin ulos.”

(IL14.2.2014 Syöpä vei haaveet tanssiurasta)

Positiivisen selviäjän rooli on usein myös olla esimerkkinä harvinaista syöpää

esittelevissä artikkeleissa. Lehdet myös mielellään uutisoivat, kuinka julkkis on

selvinnyt syövästä.

Itse olen puhunut sairaudestani häpeilemättä. Ainoa asia, joka nolostuttaa, on

paidatta kulkeminen, ja sitä harrastan vain kotioloissa. Etelänmatkoillakin paita

pysyy visusti päällä. Kai miehille olisi olemassa nappeja, joilla voisi korvata

puuttuvan nännin, mutta minä en ole kokenut tarpeelliseksi hankkia sellaista. (HT

7.2.2014 Rintasyöpä isältä pojalle)
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Juuri päättynyt kuukauden sädehoitojakso vei laulajan makuaistin. Harri Marstio,

57, kävi ensimmäisessä tarkastuksessa sädetyksen jälkeen ja sai positiivisia

uutisia. ”Nyt näyttää hyvältä, tulin juuri tarkastuksesta. Syöpään päästiin käsiksi

hyvissä ajoin eikä se ollut ehtinyt levitä, iloitsee Marstio. (IL 13.12.2014 Kuulo-

ongelmat paljastivat syövän – Laulaja Harri Marstion syöpä löytyi kitarisoista)

Särölliset selviytymistarinat eivät ole lopputulemaltaan yksiselitteisen

positiivisia ennalleenpalautumiskertomuksia kuten edellä esitetyt

selviytymistarinat. Säröllisissä selviytymistarinoissa terveyden palautuminen ei

ole tapahtunut odotetusti, eikä elämä ole täysin normalisoitunut parantumisen

jälkeen. Tämä liittyy jo aiemmin todettuun terveyden normaaliuteen ja

sairastamisen poikkeustilanteeseen. Esimerkiksi masennus on osa tarinaa joko

ennen sairastamista tai sen jälkeen:

Olin sairastanut jo jonkin aikaa masennusta, joka alkoi loppuunpalamisena. Olin

sairauslomalla ja söin masennuslääkkeitä. [...] Kävin terapiassa ja pikkuhiljaa

alkoi tuntua, että elämä voittaa. Mutta sitten minulla alkoi olla veristä vuotoa ja

menin marraskuussa 2011 papakokeeseen. (Kotilääkäri 4/2014 Lopulta kaikki

meni hyvin)

Pahinta oli kolhu identiteetille, sillä Taneli oli aina pitänyt itseään terveenä ja

hyväkuntoisena. ”Oli vaikea hyväksyä, ettei pysty käymään töissä, voimat

hiipuvat ja joutuu ottamaan vastaan apua.” Tunne ei muuttunut, vaikka

syöpähoidot tehosivat. Huhtikuun lopulla Taneli todettiin terveeksi. [...] Talven

aikana työn ilo muuttui sinnittelyksi. Olo oli ihmeen vetämätön eikä mikään

kiinnostanut. Taneli eristäytyi kotiinsa, harrastukset ja sosiaalinen elämä jäivät.

Oireilun syy selvisi, kun netistä löytyi artikkeli uupumuksesta ja oireet täsmäsivät.

Lääkäri diagnosoi keskivaikean masennuksen. Se oli järkytys. Taneli oli aina

ihmetellyt, miten nuori ja terve voi muka masentua. (Liite 8: Hyvä Terveys

6.11.2014 Ei tullutkaan onnea, tuli masennus)

Muita säröjä selviytymistarinoissa ovat esimerkiksi muiden potilaiden kuolema

(IL 8.11.2014 Syövän selättänyt Verna hyvästeli monta ystävää), hoidoista

aiheutuneet pysyvät terveysvauriot (IL 12.8.2014 Sädehoito tuhosi terveyteni),

pitkittynyt diagnoosin saaminen (7.3.2014 Masennus olikin aivokasvain) ja

sairauden vaikutukset koko perheeseen, kun lapsi sairastaa (HS 1.9.2014

Leukemia muutti koko perheen elämän, IL 25.1.2014 ”Vasta nyt tiedän, mitä

pelko on”).
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Säröllisten selviytymistarinoiden sävy ei ole kuitenkaan kaoottinen, eikä niissä

ole hätää tai ahdistusta, kuten parhaillaan sairastavan potilaan haastattelussa

saattaa olla (Torkkola 2008, 248–249). Tähän vaikuttaa haastattelun lähtökohta

eli selviytymistarinoissa haastateltava potilas on jo vakavasta sairaudesta

tervehtynyt. Tarinat ovat sävyltään haikeita, melankolisia ja huokailevia.

Haastateltavat puolestaan ovat kohtaloonsa alistuneita, varovaisia tai jopa

pelokkaita ja pyrkivät pitämään asenteensa pääasiallisesti elämänmyönteisenä,

mutta se on välillä vaikeaa.

Tarinoissa näkyy toisinaan myös suremisen perinteisesti luokitellut vaiheet eli

shokki, reaktio, käsittely ja sopeutuminen (vaihtoehtoinen kuvaus: kieltäminen,

viha, kaupankäynti, masennus ja hyväksyminen). (Potilaan lääkärilehti

28.10.2014.) Vaiheet tulevat kuvatuksi usein draaman kaareen nivottuna.

Potilastarinoista käy ilmi, miten sairaus jatkaa ihmisen mukana, vaikka tämä

olisi biolääketieteellisesti jo terve. Sairautta käydään läpi vielä terveenäkin ja

identiteettiin saatetaan ottaa sairastamisesta joitain osia tai ominaisuuksia.

Syövästä selviytyneen potemuksen statuksen pitäisi olla terve, mutta se voi olla

jotain muutakin.

Kuolema on läsnä syöpäjournalismissa yleensä ottaen vähäisesti. Kuolemaa

käsitellään jutuissa pääasiallisesti kahdella tavalla: julkisuuden henkilöiden

kuolinuutisissa ja artikkeleissa, joissa rakennetaan erilaisten teemojen kautta

sairauden sosiaalista järjestystä. Kuolleista ei kerrota varsinaisia

potilastarinoita, mutta kuolema on seuraus sairastetusta syövästä ja näin ollen

osa potilastarinaa.

Kuoleman kehyksiin on sisällytetty julkisuuden henkilöiden kuolinuutisten (8

artikkelia) lisäksi kaksi muulla tavoin kuolemaa käsittelevää juttua. Näistä

ensimmäisessä syöpään kuolleen omainen muistelee näyttelijänä

työskennelleen miehensä sairastamista ja kuolemaa (IL11.10.2014 Halusin olla

mieheni vierellä loppuun asti!) ja toisessa kerrotaan yhdysvaltalaisnaisesta, joka

kertoi eutanasiastaan julkisesti (4.11.2014 Brittany antoi kasvot eutanasialle).

Kuolleista ja kuolemasta puhutaan kuolinuutisissa lempeästi ja kunnioittavasti,

mikä näkyy esimerkiksi kuolinuutisten otsikoissa:
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Enkelikuoroon (Iltalehti 20.1.2014)

Hän oli niin kultainen (Iltalehti 4.3.2014)

Hän sai lähteä kauniisti! (Iltalehti 14.4.2014)

Elokuvamaailma menetti suurmiehen (Iltalehti 23.9.2014)

Viittaus kuolemaan terveysjournalismissa on poikkeuksellista. Taudeista ja

hoidoista kerrottaessa ei anneta tietoa kuolleisuudesta, eikä sairaalasta ja

organisaatiosta uutisoidessa ilmoiteta montako potilasta sairaalassa on kuollut.

Näin siitä huolimatta, että sairaala on tilastollisesti yleisin suomalaisten

kuolinpaikka. (Torkkola 2008, 249.)

Tämän taustalla voidaan nähdä 1900-luvun länsimainen ilmiö, jossa kuolema

on lääketieteellistetty siirtämällä se kodeista sairaaloihin ja hoitokoteihin. Näin

ihmisen henkilökohtainen suhde kuolemaan on siivottu pois jokapäiväisestä

elämästä jopa niin, että siitä on tullut tabu. Tämä on johtanut siihen, että

kuolemasta ei juurikaan puhuta modernissa länsimaisessa yhteiskunnassa, joka

arvostaa onnellisuutta, rakkautta, elämää ja iloa. Toisaalta kuolema on uutisissa

banalisoitu onnettomuuksien uhriluvuksi, jonka antama kuva kuolemasta on

kaukainen ja persoonaton. Huomionarvoinen seikka on myös se, että

länsimaissa kuolee päivittäin vähemmän ihmisiä kuin koskaan aiemmin.

(Hallamaa 2013, 5–7, ks. myös Fishman 2010, 517.)

Syöpään kuolleiden kuolinuutisissa mainitaan henkilön sairastama syöpä vain

lyhyesti. Tekstin pääviesti on henkilön kuolema ja hänen elämänsä muistelu.

Kuolinuutinen kuitenkin määrittelee syöpää kertomalla julkisesti, että joku on

syöpään menehtynyt. Se on oleellinen tieto syövästä, sillä syövän ja kuoleman

yhteys on vahva. Vuosittain syöpään kuolee Suomessa yli 12 000 ihmistä, kun

uusia syöpätapauksia todetaan puolestaan vuosittain yli 32 000

(Syöpärekisterin tautitilastot 2013–2015). Yhdysvalloissa arvioidaan joka toisen

miehen ja joka kolmannen naisen sairastuvan syöpään, ja noin puolet

syöpäpotilaista kuolee sairauteensa tai sen komplikaatioihin (Fishman ym.

2010, 515). Tämän yhteyden välttäminen olisi todellisuuden kieltämistä.

Toki yllä esitetyn tyyppiset arviot syövän esiintyvyydestä ja siihen kuolevien

määrästä toistuvat usein syövän sairastavuudesta yleisesti kertovissa

artikkeleissa. Tällaiset artikkelit on tässä tutkimuksessa sisällytetty kollektiivisen
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syövän kehykseen ja siellä tarkemmin nimetty terveyskuriksi, jonka pääviesti on

valistus eli syövän ennaltaehkäisy. Valistuksen kontekstissa kuolemisen

maininta on byrokraattista, eikä se tule lähelle lukijaa vaan jää abstraktille

tasolle. Potilastarinoiden esittämä kuolema taas on henkilökohtaista ja saa

ajattelemaan elämän rajallisuutta.

Kuolinuutisia löytyi aineistosta vain Iltalehdestä, mutta on muistettava, että

Helsingin Sanomain verkkoarkiston käyttö vuonna 2015 on tuottanut aineistoon

rajatun osan lehden sisällöstä johtuen lehden omasta arkiston sisällön

määrittelystä. Myöhemmin tehdyllä tarkistushaulla Helsingin Sanomain

verkkolehden arkistosta on löytynyt lisää artikkeleita hakusanalla ”syöpä”, ja

näissä jutuissa oli myös kulttuuri- ja yhteiskuntavaikuttajien kuolinuutisia.

Uutisiksi päätyy kahdenlaisia kuolemia: julkisuuden henkilön yksityinen kuolema

ja yksityishenkilön julkinen kuolema (Hallamaa 2013, 7). Aineistossa

julkisuuden henkilöiden kuolinuutisissa mainittiin syöpä seitsemän kertaa.

Uutisissa kerrottiin muotisuunnittelija Oscar de la Rentan, elokuva-alan

vaikuttaja Peter von Baghin, laulaja Brita Koivusen, Toto-yhtyeen laulaja Dennis

Frederiksenin, Sleepy Sleepersin basisti Kari Pitkäsen, Ramonesin rumpali

Tommy Ramonen ja ruotsalaisen jalkapalloilija Klas Ingassonin kuolemista.

Suurimmassa osassa jutuista kerrotaan mihin syöpään henkilö on kuollut, mutta

tavatonta ei ole mainita vain henkilön yksinkertaisesti kuolleen syöpään. Syövät

ovat biolääketieteellisenä tauteina hyvin erilaisia, mutta kuolinuutisen

yhteydessä aiheen käsittelyn lähtökohta inhimillinen ja yhteiskunnallinen, jolloin

syöpää ei yleensä kuvata tautina. Toinen mahdollinen tulkinta sille, miksi

syövästä ei kerrota enempää, on yksityisyyden korostaminen. Sairaus koetaan

henkilökohtaiseksi. Samalla häivytetään vainajan roolia syöpäpotilaana, sillä

kuoleman yhteydessä ei enää haluta rakentaa mielikuvia vainajan

sairastamisesta vaan kerrotaan hänen elämästään ja saavutuksistaan.

Syövän mainitseminen nekrologeissa eli muistokirjoituksissa antaa osviittaa

sairauden maininnalle lehtikirjoituksissa yleisesti. Suomalaisista nekrologeista

vain 3 prosentissa on kuoleman syyksi ilmoitettu syöpä, ja yli 60 prosentissa ei

kerrota kuolinsyytä ollenkaan. Kulttuurilla on suuri merkitys kuolinsyyn
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ilmoittamiseen, sillä yhdysvaltalaislehti New York Times’ssa kerrotaan kuolinsyy

67 prosentissa muistokirjoituksista. (Hallamaa 2013, 39–40.)

Erikoisin kuolinuutinen aineistossa on Oscar de la Rentasta, sillä siinä

kuolinsyytä ei ilmoiteta lainkaan. Uutisessa kerrotaan, että hän sairasti syöpää

vuosia ja hänen uutisoitiin viime vuonna parantuneen. Uutinen siis sisältää

spekulaation kuolinsyystä. Artikkelin olisi voinut tällä perusteella rajata aineiston

ulkopuolelle. Se on jätetty tutkimukseen kuitenkin siksi, että tämä tapaus

vahvistaa edellä mainittua vainajan sairastaman syövän häivyttämisen tapaa.

Kuoleman kehyksen artikkeleiden lisäksi aineiston jutuissa on yksittäisiä

mainintoja kuolleista. Näitä ovat muun muassa kaksi syöpään kuollutta pientä

suomalaislasta joiden äidit kampanjoivat paremman saattohoidon puolesta, noin

20-vuotiaana aivosyöpään kuollut mies jonka isä kerää pulloja ja lahjoittaa varat

syöpäjärjestölle sekä leukemiaa sairastaneen tytön ja hänen äitinsä haastattelu

jossa mainitaan leukemiaan menehtynyt tytön sairaalakaveri. Näissäkin

kuolema vain mainitaan ja jutun sisältö keskittyy valittuun pääteemaan kuten

hyväntekeväisyyteen tai saattohoitoon.

Voidaan todeta, että kuolemasta kertominen syöpäjournalismissa ei ole tapana.

Samaan tulokseen on päädytty laajalevikkisiä sanomalehtiä ja kansallisia

aikakauslehtiä tutkineessa yhdysvaltalaistutkimuksessa, jossa aineistosta vain

vajaat 8 prosenttia kertoi syöpään kuolemisesta, kun taas kolmannes koski

syövästä selviytymistä tai paranemista. (Fishman, Ten Have & Casarett, 2010.)

4.3. Kollektiivinen syöpä

Kollektiivisen syövän kehyksessä syövästä valistetaan, sitä ehkäistään, sen

esiintyvyyttä tutkitaan ja arvioidaan, siitä kysytään ihmisten mielipiteitä, sen

sairastavia kannustetaan vertaistukeen ja sen hoidon laatua vahditaan ja

pyritään parantamaan. Syöpä kuvataan ilmiönä, jolla on vaikutuksia

yhteiskunnan resursseihin ja kansantalouteen, mutta myös yksilön

taloudelliseen tilanteeseen. Syöpä on yhteiskunnallinen ongelma, jota pitää
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ehkäistä ja hoitaa, jolloin se kokoaa ihmiset puhaltamaan yhteen hiileen

terveysvalistuksen tai hyväntekeväisyyden nimissä.

Terveyksien ja sairauksien moninaisuus on kollektiivisessa syövässä ilmeikkäin

muihin kehyksiin verrattuna. Tiedeuskossa sairaus näyttäytyy monotonisena

sekä yksiulotteisena hoidettavana tautina. Potilastarinoissakin sairaus on

kokijasta riippumatta yleensä suuri koettelemus, jonka potilas on lopulta jollain

tavalla hyväksynyt. Kollektiivisen syövän kehyksessä artikkeleiden aiheet

poikkeavat sekä muista kehyksistä että myös toisistaan, sillä yhteisöllinen

näkökulma tautiin ja potemukseen tuo esille sairastamisen vaikutuksen

yhteiskunnan sosiaaliseen järjestykseen.

Kollektiivisen syövän kehyksessä sairaus pohjautuu edelleen lääketieteelliseen

tautisuuteen, mutta sairastaminen järjestetään taudin sijasta yhteiskunnalliseen

järjestykseen. Sosiaalisen sairausjärjestyksen poliittisuus on usein piilossa tai

epäsuorasti esitetty, jolloin sairauden tautisuuteen perustuva luokittelu ja hoito

näyttäytyvät välttämättömänä ja luonnollisena. (Torkkola 2008, 206.)

Sairautta vastustetaan voimakkaasti terveyskurin alakehyksessä, jossa ääni on

viranomaisen. Hyväntekeväisyyden alakehys puolestaan luo erilaista, lämmintä

inhimillistä toivoa verrattuna vaikkapa tiedeuskon uusista hoitokeinoista ja

tutkimuksista kertoviin toivoa luoviin juttuihin. Kollektiivinen syöpä pitää

sisällään myös mielipiteitä, jotka ovat kirjavia, eivät yksipuolisia. Hoitouskon

alakehyksessä taas tuetaan yleisellä tasolla potilaiden vointia ja hoidon

onnistumista keskittyen enemmän sairastajan kokemaan hoitoon kuin taudin

parantamiseen.

Kollektiivisen syövän kehyksissä on enimmäkseen inhimillistä

terveysjournalismia, paljon taloudellista terveysjournalismia sekä vähän

tieteellistä terveysjournalismia. Kehysten artikkeleista suurin osa on uutisia (32

kpl). Lisäksi on mielipidekirjoituksia (7) ja henkilöhaastatteluita (4). Jutuista 10

koskee julkisuuden henkilöitä.

Kollektiivisen syövän kehyksen alakehykset eli terveyskuri, hoitousko,

hyväntekeväisyys ja kuluttaja esitellään seuraavana.



70

Terveyskuri erottautuu omaksi kollektiivisen syövän alakehykseksi

voimakkaalla uhan ja valistuksen retoriikalla sekä sairastamisen yhteisöllisen

vastuunjaon aihepiirillä, jotka ovat tyypillisiä piirteitä taloudelliselle

terveysjournalismille (Järvi 2011, 141). Terveysjournalismin lajeista terveyskurin

artikkeleissa on sekoitus taloudellista ja tieteellistä näkökulmaa. Tieteellisen

terveysjournalismin tunnuksina tässä kehyksessä on tietojen faktaperäisyys

sekä tiedeyhteisön ja auktoriteettien retoriikka.

Terveyden ja sairauden sosiaalisen järjestyksen ulottuvuus näyttäytyy

kehyksessä vahvasti. Taudin ulottuvuus on hyvin ohut, sillä syöpää tautina ei

kuvata kovinkaan tarkasti. Myös potemus loistaa poissaolollaan. Artikkeleissa

huomiota kiinnitetään usein yleiseen sairastavuuteen ja sen riskitekijöihin,

joiden huomioiminen arkielämässä vastuutetaan yksilölle.

Terveyskurin taustalla voidaan nähdä terveyden yhteiskuntasopimus, jonka

kansalainen ja julkinen valta ovat molemminpuolisilla velvollisuuksilla ja

oikeuksilla muodostaneet. Käsite sisältää ajatuksen terveydestä

kansalaisoikeutena ja valtion velvollisuutena kansalaisiaan kohtaan, mutta

myös kansalaiselle asetetun velvoitteen ylläpitää omaa terveyttään yhteisen

edun vuoksi. Nämä terveyteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet muuttuvat

historiallisesti ja kulttuurillisesti terveyspolitiikan tuloksena, joka käytännössä

näkyy kunkin aikakauden terveyspalveluina. (Harjula 2015, 13–14.) Sairauksien

ennaltaehkäisy ja terveyden ylläpitäminen kulloinkin vallitsevan, ja ajan mittaan

vaihtelevan, tutkimustiedon valossa voidaan nähdä yksilön moraalisena

velvollisuutena (Kangas 2003, 74).

Terveyskurin ihannekansalaisen hallintavallan juuret ovat juutalais-kristillisessä

paimenvallassa, joka on hyväntahtoista turvallisuuden ja huolenpidon valtaa,

joka käskemisen sijaan valvoo ja ohjaa yhteisöä vahvistamalla yksilöiden

vapautta ja omaa halua. Tämä tapahtuu sosiaalisissa verkostoissa itsen

tutkimisen, tunnistamisen ja alistumisen kautta. Yksi paimenvallan toteuttaja on

lääkärikunta, joka suostuttelee potilaita noudattamaan hoitosuunnitelmaa.

(Torkkola & Mäki-Kuutti 2012, 122.)

Syöpäjournalismissa terveyskurin kehyksessä kerrotaan, miten syövän

seulonnoilla ja elintavoilla voidaan ehkäistä syöpää sekä kuinka syöpien määrä
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tulevaisuudessa tulee lisääntymään ihmisten elintason ja eliniän kasvaessa.

Toisaalta artikkeleissa luvataan, että moni syöpä myös paranee

tulevaisuudessa nykyistä paremmin ja syöpä on estettävissä aiempaa

tehokkaammin.

Pääviesti kaikissa tieteellisen terveyskurin artikkeleissa on kuitenkin ihmisten

vastuu omasta terveydestään. Erityisesti tämä näkyy artikkeleissa, joissa

peräänkuulutetaan elintapojen tärkeyttä syövän ehkäisemisessä. Syöpä

rinnastetaan usein verisuonisairauksiin, diabetekseen ja liikalihavuuteen, joilla

on samat riskitekijät kuin syövällä: tupakointi, liikkumattomuus, epäterveellinen

ruoka ja alkoholi.

Terveyttä edistämään pyrkivä yhteiskunnallinen terveysjournalismi korostaa

tiedon ja tietoisuuden merkitystä. Ajatus on, että kun lisätään kansalaisten

tietoisuutta terveyttä uhkaavista vaaroista, he osaavat käyttäytyä

yhteiskuntakelpoisesti ja pyrkivät välttämään epäterveellisiä elintapoja. (Järvi

2011, 50.) Media nähdään jopa ensisijaisena ja tehokkaana terveystiedon

(health information) välittäjänä ja työkaluna, jolla kansalaisia voidaan opettaa

ennaltaehkäisemään syöpää ja havaitsemaan sen ensioireita. Tavoitteena on

median avulla vaikuttaa suoraan tietyn syövän, kuten ihosyövän, ilmenemiseen

ja sen aiheuttamiin kustannuksiin sekä kuolleisuuteen. (Stryker ym. 2005, 491.)

Tiedeyhteisön ja auktoriteettien retoriikka kehottaa terveyskansalaista elämään

tutkijoiden ja lääkäreiden tieteellisesti hyväksi todistamalla tavalla, jotta maailma

välttyisi syöpäpommilta ja syövän hyökyaallolta. Uhan retoriikka on kielessä

kovaa Iltalehdessä, kun taas Helsingin Sanomat valistaa. Auktoriteetteina

terveyskurissa on toistuvasti Maailman terveysjärjestö WHO, Suomen

Syöpäyhdistys ja Suomen Syöpärekisteri.

Maapallon yli vyöryy syövän ”hyökyaalto”, varoittavat tutkijat. Tällä hetkellä

maailmassa todetaan joka vuosi noin 4 miljoonaa uutta syöpää. WHO:n arvion

mukaan kuitenkin vuonna 2035 uusia syöpätapauksia todetaan jopa 24

miljoonaa. (IL 5.2.2014 Tutkijat: Syöpätapaukset leviävät kuin hyökyaalto)

Yleisintä syöpää eli rintasyöpää voi torjua liikkumalla joka päivä rasittavasti 30

minuuttia tai kohtalaisen rasittavasti 60 minuuttia, minimoimalla alkoholin käytön,

pitämällä painon kurissa, syömällä kasviksia ja rasvaista kalaa. ”Ihmiset eivät

tiedä, että alkoholi on syöpävaarallinen aine”, huomauttaa Syöpäyhdistyksen
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ylilääkäri Eeva Ollila. Lisäksi lapset olisi hyvä saada alle 30-vuotiaina, imettää

heitä pitkään, ja välttää vaihdevuosien hormonihoitoa. (HS 15.10.2014

Elintavoilla voi ehkäistä syöpää tehokkaasti)

Terveys tiivistyy joukkoviestimissä konkreettisiin elintapoihin, kehon biokemiaan

ja kuluttamiseen. Liikunnan, syömisen, nukkumisen ja päihteiden kautta terveys

paikantuu oman käyttäytymisen tarkkailuun ja hallintaan. Näitä perustellaan

tilasto- ja taloustieteellä, jolloin median terveys rakentuu teknisesti mitattavaan

maailmaan. Ihmisyyden terveyskuva muodostuu somaattiseksi eli kehoon

sidotuksi, mekaaniseksi ja geneettiseksi, jolloin psykososiaaliset näkökulmat

jäävät toissijaiseksi. Mieli alistetaan mitattavalle keholle ja esitetään

syysuhteessa fyysisestä psyykkiseen. Mediassa ihminen tulee onnellisemmaksi

vasta laihduttuaan tai liikkumalla suositusten mukaan. (Setälä 2014, 56–58.)

Terveyskuria vaaditaan nykypäivän yksilölliseltä kuluttajakansalaiselta, mikä

voidaan nähdä paradoksina. Vaikka terveyden voidaan tulkita yleisellä tasolla

yksilöllistyvän, niin toisaalta medioitunut terveys tuottaakin entistä

yhdenmukaisempia normeja elämän hallintaan. Terveyskurissa vaaditaan

auktoriteetille alistumista, yksilön aktiivista pyrkimystä elämänhallintaan ja oman

kurittomuuden tunnustamista. (Mäki-Kuutti 2012, 44.)

Hoitousko kehystää artikkeleita, joissa pohditaan potilaan asemaa ja syövän

pelottavuutta. Juttujen tarkoitus on tuoda esiin syövän hoitoon liittyviä ongelmia

ja eettisiä kysymyksiä ja parantaa hoidon tasoa sekä luoda uskoa hoidon

hyvyydestä. Aiheita ovat syövän mediakäsittelyn tärkeys, lääkäreiden taidot

kohdata kuolemansairas potilas, vertaistuki, saattohoidon taso,

kantasoluluovuttajien tarve, potilaan osallistuminen hoitopäätökseen ja

vaihtoehtohoidot.

Artikkeleissa on vahvoja inhimillisen terveysjournalismin piirteitä, sillä ongelmia

ja epäkohtia käsitellään potemuksen ja ihmisten yleisen kokemuksen kautta.

Lähteet ovat enimmäkseen potilaita tai heidän läheisiään. Vaikka sairaus

kuvataan potemuksen kautta, niin artikkeleiden pääasia on kuitenkin sairauden

sosiaalinen järjestys. Yksilöiden tarinoilla esitellään yleinen ongelma, johon

haetaan ratkaisua yhteisönä.
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Hoitouskon artikkeleista kaksi koskee lääkäreiden taitoa kertoa potilaalle

huonoja uutisia (HS 8.5.2014 Lääkärien pitää opetella potilaalle puhumisen

taitoa, IL 12.5.2014 Näin lääkärit tylyttävät potilaita). Molemmat artikkelit on

julkaistu viikon sisällä. Tarkempi lukeminen osoittaa, että ensimmäinen

Helsingin Sanomissa julkaistu mielipidekirjoitus on saanut innoituksensa

Henning Mankellin pari päivää aiemmin julkaistusta esseestä (HS 4.5.2014

Wallanderin luoja pitää syöpäpäiväkirjaa), joka tähänkin aineistoon kuuluu.

Mielipidekirjoituksessa syöpäpotilaiden tukihenkilönä toiminut kirjoittaja pohtii

kokemuksensa perusteella, että lääkäreillä olisi opittavaa potilaille

puhumisessa. Iltalehden artikkeli puolestaan on saanut innoituksen tämän

mielipidekirjoituksen poikimasta keskustelusta Iltalehden verkkosivuilla ja siinä

kerrataan verkkokeskustelijoiden kokemuksia lääkäreiden tavoista kertoa

syöpäuutisia potilaalle.

Tämän julkiseksi keskusteluksi muotoutuneen artikkeleiden ketjun perusteella

voidaan todeta, että syöpä aiheena on merkityksellinen ja ajatuksia herättävä.

Monella on tarve kommentoida ja kertoa omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan

asiasta. Tämä havainto tukee myös inhimillisen terveysjournalismin

hegemoniaa syöpäjournalismissa. Tautikäsitys on kulttuurista tietoa, jonka

ymmärrys rakennetaan ja jaetaan sekä neuvotellaan uusiksi yhdessä, jolloin

myös kommunikoidaan yhteisössä ja lujitetaan sen rajoja (Järvi 2011, 115).

Näin sairaustarinoilla toteutetaan viestinnän perustehtäviä eli tiedon jakamista

ja yhteisöllisyyden luomista.

Vaikka osa artikkeleista on lähinnä ongelmien esille tuontia ja keskustelua

aiheista, on joukossa myös niiden ratkaisuille tilaa antavia alustoja, kuten

saattohoidon mielenilmauksesta kertova artikkeli sekä sopivaa

kantasoluluovuttajaa peräänkuuluttava juttu. Näissä artikkeleissa annetaan

lukijalle tietoa mahdollisuudesta osallistua ongelman ratkaisuksi tarjottavaan

toimintaan.

Hoitouskoon sisältyy myös kaksi Iltalehden juttua, joihin on koostettu

verkkosivuilla olevasta Päivän kysymyksestä poimittuja lyhyitä lukijoiden

kommentteja. Jutuissa on kysymys syövän pelottavuudesta ja

vaihtoehtohoitoihin uskomisesta. Jutut sisältävät vain muutamia eri henkilöiden
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kommentteja verkkosivuilta ja ovat niin lyhyitä, että niiden arvo on lähinnä

kuriositeetti.

Inhimillisyyden lisäksi hoitouskossa voi olla tieteellisiä piirteitä. Asiantuntija

esimerkiksi kertoo tieteellisestä taudista mutta myös potilasta koskevista

hoitokäytännöistä. Vaikka potilas ja potemus jäävät nimettömään ja pieneen

rooliin, inhimillistetään sanavalinnoilla tautia, jolloin koko artikkelin sävy saa

lääke- ja hoitotieteellisestä sisällöstä huolimatta pehmeitä piirteitä.

”Osa potilaista ei halua tietää mitään eikä halua ottaa mitään kantaan

hoitovaihtoehtoihin”. [...] Eturauhassyöpien käyttäytyminen vaihtelee paljon.

Osalla potilaista tauti on hyvin aggressiivinen. Toisilla taas se voi olla niin kiltti,

ettei sitä välttämättä edes tarvitsisi hoitaa. [...] ”Tarvitsisimme jonkin

merkkiaineen tai muun ratkaisun, jolla taudin käytöstä voisi ennustaa.” (HS

22.9.2014 Hoitoja saa harkita rauhassa)

Yllä oleva teksti sisältää pohdintaa potilaan osallistumisesta sairauden hoidoista

päättämiseen. Potilaan aktiivisuus sairauden ja sen hoidon selvittämisessä ja

päätöksenteossa riippuu potilaan ja lääkärin vuorovaikutuksesta, josta on

teoretisoitu erilaisia malleja. Paternalistisessa vuorovaikutuksessa potilas-

lääkärisuhde on funktionaalinen ja yhteisymmärrykseen perustuva, jolloin

lääkäri päättää ja sairas alistuu hänen päätöksiinsä. Informoivassa

vuorovaikutuksessa suhde on sopimuksellinen, ja sairas valitsee lääkärin

tarjoaman informaation perusteella sopivan hoidon. Neuvottelunomainen, jaettu

vuorovaikutus puolestaan on suhteeltaan jännitteinen ja siinä potilas ja lääkäri

molemmat esittävät näkemyksensä ja päättävät hoidosta yleensä yhdessä.

Usein vuorovaikutussuhde koostuu eri malleista ja muuttuu ajan kanssa, kun

potilas oppii sairaudestaan. (Kangas 2003, 81–84.)

Erilaiset mallit ovat potilaalle keino pohtia, millaisen roolin haluaa sairautensa

päätöksenteossa. Itse asiassa tämä olisi hyvä artikkelin aihe.

Terveysjournalismin ei tarvitsisi olla vain kuuliaisten terveyskansalaisten

kasvatusta, vaan moniäänisellä kansalaiskeskustelulla voitaisiin rakentaa

sellaista potiluutta, jossa yksittäisen ihmisen olisi helpompi osallistua omaa

hoitoaan koskevaan päätöksentekoon (Torkkola 2008, 277).

Hyväntekeväisyys on kollektiivisen syövän alakehys, jossa enimmäkseen

esitellään henkilöitä hyväntekeväisyystempausten taustalla ja vähäisemmin
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puffataan tulevia kampanjoita. Alakehykseen lukeutuvia artikkeleita on  kuusi eli

aineiston mittakaavassa vähäisesti. Tämä ei ole koko totuus

hyväntekeväisyydestä kertovasta syöpäjournalismin alueesta, sillä myös muihin

kehyksiin on sisällytetty hyväntekeväisyydestä kertovia artikkeleita, sillä

yleisempi tapa on kertoa kampanjoista henkilön tai tapahtuman kautta. Etenkin

movember-teema eli miesten eturauhas- ja kivessyövän ehkäisyyn ja

tutkimuksen rahoitukseen tähtäävä kampanja näkyy aineistossa yksittäisistä

kampanjoista eniten. Suurin osa movember-jutuista on kuitenkin rakennettu

tieteellisen tai inhimillisen terveysjournalismin lajityypin keinoin sekä taudin ja

potemuksen kuvaukseen.

Yksi hyväntekeväisyyden alakehyksen jutuista toimii oivana esimerkkinä

nykypäivän tavasta tehdä perinteinen uutinen sosiaalisessa mediassa paljon

julkisuutta saaneesta ilmiöstä. Sekä Helsingin Sanomat että Iltalehti kertovat

jutuissaan, kuinka yksityishenkilö kerää pulloja ja lahjoittaa varat

hyväntekeväisyyteen syöpäjärjestölle (HS 5.10.2014 Oman pojan kohtalo sai

Olavi Stoltin liikkeelle, IL 6.10.2014 Olavi, 67, kerää pulloja – rahat sairaille).

Jutuissa haastateltu Olavi Stolt ei ole hakenut asialleen julkisuutta, vaan hänet

pullonhakureissulla tavannut kyläläinen on julkaissut sosiaalisessa mediassa

kuvan ja tekstin, jossa Stoltin hyväntekeväisyys käy ilmi. Jutussa sekoittuu

inhimillinen ja taloudellinen terveysjournalismi ja se rakentaa

hyväntekeväisyyden kautta terveyden ja sairauden sosiaalista järjestystä.

”Kävin Sädesairaalassa pojan kanssa muutaman kerran. Siellä oli muitakin

nuoria. Se ei ollut mukavaa katsottavaa. Sieltä lähti kipinä, että jotakin on

ruvettava tekemään.” (HS 5.10.2014 Oman pojan kohtalo sai Olavi Stoltin

liikkeelle)

Jutulla, kuten aineiston muillakin hyväntekijöiden haastatteluilla, voidaan nähdä

kolme tavoitetta: ensinnä kerrotaan sosiaalisessa mediassa näkyvyyttä

saaneesta ilmiöstä, toisaalta kiitetään pyyteetöntä hyväntekijää ja lisäksi

kannustetaan ihmisiä yleisesti hyväntekeväisyyteen. Jutut ovat myös

inhimillisen terveysjournalismin ytimessä kertoessaan miehen menettäneen

oman lapsensa syövälle ja saaneen siitä ajatuksen hyväntekeväisyyden

harjoittamiselle.
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Kollektiivisen syövän kehyksissä on myös koko aineiston ainoat kaksi

kuluttajajuttua, joissa selvitetään irtorintaproteesien hintoja ja

syöpävakuutusten ehtoja. Artikkelit tuntuvat aineistossa jopa radikaaleilta, sillä

niin arkipäiväiseksi syöpä niissä tehdään. Verrattuna vaikkapa aineiston

selviytymistarinoihin näissä artikkeleissa on hyvin erilainen sävy. Ei ole taistelua

eikä selättämistä, vaan on tavallisia taloushuolia ja arjen järjestämistä, kun

pohditaan tavaroiden ja laskujen hintoja.

”Perusproteesiliivit maksavat viisikymppiä. Jos haluaa vähän nätimmät, ne

maksavat satasen. Usein käy niin, että kun löydän kivan mallin, siitä ei löydy

minulle sopivaa kokoa, koska olen pienirintainen.” (Liite 9 HS 13.5.2014 Kun

syöpä vie rinnan, liivit kallistuvat)

Potilaan talous ja raha-asiat ovat harvinainen aihe terveysjournalismissa, vaikka

sairaus voi horjuttaa potilaan taloutta vakavastikin. Rahasta puhuminen on

potilaille ilmeisen vaikeaa, mikä saattaa liittyä suomalaisen kulttuurin tapaan

vaieta omasta taloustilanteesta. Myös sairauden merkittävyyden korostaminen

voi olla syy talouden sivuuttamiseen, sillä raha voidaan kokea kovin maalliseksi

tai turhaksi asiaksi, kun kyse on terveydestä (Järvi 2011, 130–131)

Rahasta puhuminen nähdään mahdollisesti terveyden arvoa vähentävänä

asiana ja ehkä jopa epäkiitollisuutena siitä, että sairastava on edelleen

hengissä. Toisaalta talouden ja rahan käsittelyssä on suuri ristiriita, sillä

sairastamiseen liittyvä julkinen rahoitus on suorastaan suosittu puheenaihe.

Asetelma voidaan tulkita niin, että yksilölle ei kasata vastuuta sairastamisen

lisäksi vielä taloudellisista huolista, vaan niiden ensisijaiseksi rahoittajaksi

mielletään yhteisö.

5. Syöpäjournalismin metaforat

Elimistö hyökkää syövän kimppuun. Elämä sai uuden suunnan. Rintasyövän

varjossa. Harvinainen syöpä piinaa tuhansia. HPV-rokotusohjelma maksaa

itsensä takaisin. Pekka selätti syövän kahdesti.  Pitkä ja kivinen tie. Syöpä pisti
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miehen polvilleen. Syövän hyökyaalto uhkaa. Valoa tunnelin päässä. Ystävät

tukevat sairaudessa.

Otsikot syövästä ilmaisevat tukemista, tuskaa, taistelua ja pitkää matkaa.

Kaikissa on kyse metaforisesta tavasta jäsentää maailmaa. Tällaiset ilmaisut

otetaan usein itsestään selvinä ja luonnollisina tapoina käsitellä asioita eikä

niiden implisiittisesti ehdottamaan maailmankuvaan kiinnitetä huomiota.

Metaforilla voidaan värittää journalistista kieltä, mutta sillä voidaan myös

johdonmukaisesti jäsentää tapahtumia valitusta näkökulmasta. (Hellsten 1997,

8–9.)

Syövän yhteydessä yleisesti käytettyjä metaforia ovat taistelun ja sodan

metaforat, matka sekä personifikaatio eli ei-inhimillisen näkeminen inhimillisenä

oliona. Muita harvemmin syövän yhteydessä käytettyjä metaforia ovat

metsästys (syöpää jäljitetään ja etsitään kuin saalista), ja hallitseminen (syöpä

on kuolemantuomio, hoidot hallitsevat kehoa, syöpä hallitsee ajatuksia,

syöpäkontrolli). Myös satunnaisia rinnastuksia hallitsemattomiin luonnonvoimiin

(salama kirkkaalta taivaalta, hyökyaalto) ja koneeseen (syövän mekanismit,

viallinen solurakenne) on havaittavissa. Syövän sairastaminen on usein

yllättävä uutinen. Syöpään liitetään toisinaan myös pelin, kilpailun ja urheilun

termejä, joista yleisin on painista lainattu termi selättäminen. Syövän

sairastamista saatetaan kuvata myös erilliseksi säiliöksi olemalla kuplassa.

Syöpäjournalismi on ennen kaikkea puhetta taistelusta, selviämisestä ja

paranemisesta.  Muita toistuvia teemoja ovat muun muassa seulonta, aikainen

taudin havaitseminen, lupaukset uusista hoidoista ja toiveet paremmista

lääkkeistä. Seuraavaksi esitellään näiden ja muiden syövän yhteydessä

havaittavien sanojen ja sanontojen metaforiikkaa tarkemmin.

5.1. Ihmiskunnan ja kehon sota syöpää vastaan

Taistelu on oleellista eläinkunnan perustoimintaa, sillä eläimet taistelevat

saadakseen haluamansa kuten ruokaa, seksiä, alueita ja hallintaa. Taistella
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pitää, koska muut haluavat samoja asioita tai joku haluaa estää toista saamasta

jotain. Sama pätee myös ihmisiin, vaikkakin olemme kehittäneet

hienostuneempia tekniikoita näiden samojen tavoitteiden saavuttamiseen. Yksi

taistelun instituutio on sota, ja sen erilaisia vaiheita ovat metaforissakin usein

esiintyvät uhkailu, puolustus, hyökkäys, vastahyökkäys, vetäytyminen ja

antautuminen. (Lakoff & Johnson 2003, 61–63.)

Jokainen on varmasti joskus lukenut tai kuullut lauseen taistelu syöpää vastaan.

Kielikuva kehon ja yhteiskunnan sodasta syöpää vastaan on hyvin yleinen.

Ajatus kiteyy perusmetaforaan SYÖPÄ ON VIHOLLINEN, josta esimerkkeinä

aineistosta ovat muun muassa seuraavat lauseet: hän päätti taistella ja voittaa

sairauden, rintasyöpää voi torjua liikkumalla, patistaa taisteluun syöpiä vastaan

paheisiin [tupakka, punainen liha, alkoholi] iskemällä, omat puolustajasolut

valjastetaan tuhoamaan syöpäsoluja, immuunipuolustus on romahtanut,

sytostaatti on syövälle vastus, tieto syövästä oli pommi,  ja sisälläni tikitti

aikapommi.

Sodan termien käyttö on yleistä kuvattaessa kehon tavanomaista sairastamista

ja taudeista paranemista. Keholla on esimerkiksi vastustuskykyä tauteja

vastaan ja elimistö taistelee liman avulla flunssaa vastaan. Erityiseesti syöpään

liitetään paljon taistelumetaforia (Järvi 2011, 159).

Taistelun ja sodan metaforia käytetään erityisesti kollektiivisen syövän ja

potilastarinan kehyksissä. Kollektiivisen syövän kehyksessä taistelua syöpää

vastaan käy koko yhteiskunta, kun taas potilastarinoissa metaforilla kuvataan

yksilön tai kehon toimintaa sairautta vastaan. Usein metaforat ovat yksittäisiä,

mutta niillä voidaan myös rakentaa tekstissä kokonaisuuden teemaa:

Muutama päivä sitten soitin Uumajaan ystävälleni G:lle, joka menetti vaimonsa

pian 20 vuotta sitten samanlaiselle syövälle kuin se, johon olen sairastunut.

Voimme ainoastaan todeta, että tänä päivänä hänellä olisi ollut samat

mahdollisuudet kuin minulla taistella sairautta vastaan. Samoin minä olisin

hävinnyt kuten hän, jos sairaus olisi iskenyt minuun 20 vuotta sitten. (HS

23.5.2014 Henning Mankell: Voin kuunnella kottaraisen laulua)

Sodan metaforat antavat myös mahdollisuuden tyylilliseen revittelyyn.

Aineistossa tämä näkyy erityisesti kahdessa Iltalehden jutussa. Ensimmäisessä

yhteiskuntaa uhkaa syövän lisääntyminen saasteiden takia (IL 21.7.2014
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”Täällä muhii syöpäpommi”). Juttu pelottelee lukijaa ilmansaasteiden

pahuudella ja syövän invaasiolla. Teksti vilisee sotametaforia: syöpäpommi,

tilanne räjähtää käsiin, tuhovoima on suuri. Näillä ilmaisuilla rakennetaan

maailmanlopun kuvaa, jossa ihmiskunta joutuu taistelemaan henkensä edestä

syöpää aiheuttavia saasteita vastaan.

Silmiinpistävän toistuvaa puolestaan on taistelu-metaforan käyttö artikkelissa,

jossa kerrotaan rallikuskin hyväntekeväisyyskampanjasta syöpää sairastavan

ystävänsä ja Syöpäsäätiön puolesta (IL 1.8.2014 Valoa tunnelin päässä).

Artikkelissa yhdistyy urheilu ja syöpä, joissa molemmissa käytetään paljon

taistelun ja sodan metaforia (Suomela 1998, 35–36). Tässä artikkelissa

käytetään myös omintakeisia sanoja kuten taistelumieli ja ikitaistelija.

Sodan metafora rakentaa mielikuvaa syövästä vihollisena, jota vastaan

yhteiskunnan on kaikin keinoin ja voimin taisteltava. Taistelua käy myös

käsitteellinen ihmiskeho ja yksittäinen potilas. Sairaudella voidaan tulkita olevan

konkreettinen yhteys vihaan, sillä suomen ja karjalan kielissä viha on merkinnyt

tulehdusta ja edelleenkin sairastamisesta käytetään toisinaan sanontaa

vihoitella (Torkkola 2008, 211).

Sodan mielikuvasta on lainattu syövän mielikuvaan vihollisuuden lisäksi tietyt

ominaisuudet kuten taistelu, torjuminen ja voittaminen. Nämä metaforat sopivat

sairastamisen ja hoitamisen osa-alueiden kuvaamiseen, kun taas siihen

sopimattomat, kuten esimerkiksi sotavangit, valloittaminen ja liittolainen, on

jätetty pois.

Sotametaforat tulkitaan yleensä maskuliinisiksi ja niillä viitataan vahvuuteen,

joka nähdään hyvänä ja tavoiteltavana asiana (Suomela 1998, 48). Käytettyjen

metaforien perusteella syöpä mielletään suureksi ja voimakkaaksi viholliseksi,

jonka voittaminen on erittäin arvostettavaa. Toistaiseksi syöpä on vastustajana

ja vihollisena edelleen voittamaton kokonaisuus, sillä yhtä kaikille toimivaa

hoitokeinoa ei syöpään ole. Yksittäisiä syöpätaisteluita voitetaan potilas

kerrallaan, mutta ihmiskunnan rintamasota syöpää vastaan on koko ajan

käynnissä.
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5.2. Sairastaminen on matka

Matkan metaforat elämän eri osa-alueiden kuvaamisessa ovat yleisiä ja

toistuvat eri kielissä ja kulttuureissa. Tyypillinen matka-metaforan kohdealue on

esimerkiksi elämä, jolloin matka on lähdealue ja sitä kuvaavilla ilmauksilla

puhutaan kohdealueesta eli elämästä. Matkan käsitteen avulla korostetaan

joitakin puolia elämästä ja samalla häivytetään näkyvistä sellaisia puolia, jotka

jäävät vaille merkitysjäsennystä. Mitä painokkaampi osuus metaforisella

käsitteistystavalla on, sitä enemmän metafora ohjaa asiaa koskevaa

päättelyämme. (Onikki-Rantajääskö 2008, 53.)

Matka-metaforaa voidaan kuvata liikkeellä ja erilaisella matkanteolla kuten auto-

tai junamatkana. Käsitteen matka metaforiseen skeemaan kuuluvat mm.

matkustajat, matkaseura, kulkuneuvo, lähtöpaikka, määränpää, liike, kulkuväylä

ja välietapit. (Lakoff & Johnson 2003, 45, Hellsten 1997, 137.)

Tiedejournalismissa matka on hyvin yleisesti käytetty metafora. Tiede nähdään

matkana kohti luonnon ja ihmisen perimmäisten salaisuuksien paljastamista,

jolloin ihminen voi paremmin hallita luontoa ja itseään. (Väliverronen 2007, 108–

110.) Syöpäjournalismissa matka-metaforalla kuvataan jonkin verran

lääketieteen edistystä ja kehitystä, mutta pääasiallisesti hoitoa ja sairastamista.

Käytetyt perusmetaforat SAIRASTAMINEN ON MATKA ja HOITO ON MATKA käyvät

ilmi yksittäisistä metaforista, joita ovat esimerkiksi hoitopolku, hoitojono,

kauaskantoinen päätös, viivästynyt diagnoosi, myöhästynyt hoito, tulossa oleva

kuolema, etenevä syöpä, sairastavan elämän jatkuminen pienin askelin

eteenpäin, diagnoosi olisi ollut tienviitta kuolemaan, aloitetulla tiellä jatkaminen,

syöpä oli kuin töyssy tiessä ja lisätutkimuksiin passitus.

Jono on tyypillinen metafora etenkin sairaanhoidon talouspuheessa, missä sillä

rakennetaan useanlaisia merkityksiä. Jono kertoo sekä järjestyksestä että

kaaoksen uhasta. Hoitojono on ensimmäinen askel sairauskaaoksen järjestämi-

sessä. Jonossa on toivoa, sillä siitä alkaa hoito, mutta myös uhkaa, sillä jono voi

pysähtyä. Jonoon pääseminen edellyttää sairauden järjestämistä taudiksi, jota

ilman ei voida tuottaa terveyden järjestystä. Jonottamisesta tehdään osa hoitoa,

vaikka hoitoa jonossa ei vielä konkreettisesti saadakaan. (Torkkola 2008, 150.)
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Matka-metaforat esiintyvät artikkeleissa yleensä yksittäin. Poikkeuksen

muodostaa ET-lehden potilaan haastattelu, jossa syöpähoidoissa käyvän tarina

on rakennettu tai rakentunut matkanteolle (liite 10: ET 24.9.2014 Tahdon nähdä

ensi kevään keijukellot). Haastateltu saapuu paikalle jutun alussa autolla ja

toteaa haastattelussa, että sairaus ja siitä toipuminen saavat määrätä [liikkeen]

tahdin. Haastateltava kertoo mottonsa olevan jos on tahtoa, löytyy tie. Hän

myös konkreettisesti ajaa autolla hoitoihin ja osti uuden auton kuultuaan

sairastumisestaan. Artikkelissa matkan metaforat korostavat haastateltavan

keskeneräistä hoitoa.

Matka-metaforalla rakennetaan syövästä ajassa ja paikassa jatkuvaa prosessia.

Näin voidaan kuvata sairastamisen ja hoidon prosessia, joka on yleensä

kuukausia kestävä ja sisältää erilaisia vaiheita. Matka syövän hoidon

kuvauksena asettaa paranemisen ja terveyden matkan määränpääksi.

Kulttuurissa usein käytetty matkan käsite metaforana sisältää usein henkisen

kasvun teeman eli matkustaja ei ole matkan päättyessä enää se sama henkilö,

joka matkaan lähti. Samalla tavalla potilaalla on mahdollisuus sairasmatkan

aikana muuttua niin sairaasta terveeksi kuin kasvaa kokemuksen myötä myös

ihmisenä.

5.3. Ärhäkkä tyyppi tuo syöpä

Henkilöllistäminen eli kohteen määrittäminen inhimillisenä olentona on yleinen

ontologinen metaforan käyttötapa. Ei-inhimillistä kohdetta kuvataan tällöin

inhimillisillä motivaatioilla, piirteillä ja toiminnoilla, joita ihmisen on helppo omista

lähtökohdistaan ymmärtää. Henkilöllistäminen antaa mahdollisuuden tarkastella

hankalasti ymmärrettävää, abstraktia käsitettä sellaisesta näkökulmasta, joka

on useimmille ihmisille tuttu ja näin ollen antaa keinoja uuteen asiaan

suhtautumiselle. (Lakoff & Johnson 2003, 33–34.)

Taudinaiheuttajien ja tautien henkilöllistäminen vahvistaa sairauden

vihollisuutta. Kun taudeista tulee ajattelevia olioita, persoonia, rakentuu
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lääketieteestä ja sen instituutioista yhtenäinen taudinvastustaja, joka pystyy

torjumaan taudin. (Torkkola 2008, 193.)

Syöpää henkilöidään erityisesti antamalla sille kuvaavia ominaisuuksia, joista

yleisimpiä ja tunnetuimpia ovat aggressiivinen ja ärhäkkä. Syöpä voi myös

käyttäytyä aggressiivisesti. Aggressiivinen on myös lääketieteessä yleisesti

käytetty termi, jolla tarkoitetaan nopeasti etenevää esimerkiksi bakteeritautia tai

kasvainta (Duodecim terveyskirjasto). Yleensä syövän luonnehdinnat ovat

negatiivisia ja vaarallisia, kuten salakavala, piileskelevä ja tappava. Joskus

syöpä on tuholainen, joka voidaan nitistää.

Mutta syöpä voi olla myös kiltti tai hyvänlaatuinen, kun se ei uhkaa kantajansa

henkeä. Syöpä voi myös ilmoittaa tulostaan ja sairauden kanssa voi tehdä

tuttavuutta. Syöpä ei myöskään ilmaannu noin vain, vaan se syntyy ja sillä on

syntytekijät.

Aiemmin sotametaforan yhteydessä esitelty ajatus syövästä vihollisena voidaan

tulkita myös henkilöllistämiseksi. Syövän määrittäminen viholliseksi antaa myös

oikeutuksen sodan julistamiseen sitä vastaan (Lakoff & Johnson, 34).

5.4. Syöpään liittyvät kuolleet metaforat

Kielessä on paljon kuolleita metaforia kuten pullonsuu tai pöydänjalka, joissa ei

välttämättä tunnu olevan mitään metaforista. Metafora tuo sanastoon

monimerkityksellisyyttä eli polysemiaa: suu on niin ihmisellä kuin pullolla ja

joellakin. Sanojen etymologiaa tarkastelemalla metafora paljastuu kielen

abstraktistumisen keskeiseksi tekijäksi: harvoin tulee ajatelleeksi, että

ajattelemisella olisi mitään tekemistä ajamisen kanssa, ymmärtämisellä

ympäröimisen, käsittämisellä käsin tarttumisen tai pohtimisella pohtimen

kanssa. Näin kieli muuttuu kulttuurin muuttuessa ja vanhat käsitteet antavat

tilaa ja usein ilmiasunsakin uusille. (Onikki-Rantajääskö 2008, 51.)

Sana syöpä pohjautuu myös metaforaan, sillä se perustuu syödä-verbiin ja

vanhaan uskomukseen taudista toukkana tai matona, joka tunkeutuu ihmiseen
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ja syö hänet sisältäpäin. Kirjakielisenä taudinnimenä syöpä yleistyi 1800-luvun

alussa, jolloin nykyaikainen lääketiede ja tautikäsitys vakiintui. Ennen syöpä-

sanaa tautia on kuvattu saman ajatuksen sisältävällä sanalla ruumiinmato, joka

on mainittu jo 1600-luvulla kolmessa sairauksien ja lääkinnän alaan kuuluvaa

sanastoa sisältävissä sanakirjoissa. (Häkkinen 2005.)

Syövästä selviydytään potilaiden onneksi usein. Verbeille selvitä ja tulla

selv(emm)äksi on useita merkityksiä, joista konkreettisia ovat seljetä, seestyä ja

kirkastua. Esimerkiksi taivas alkaa selvitä tai seestyä, kun pilvet väistyvät

auringon edestä. (Kielitoimiston sanakirja.) Ajatusta taivaan tai ilman

kirkastumisesta eli selviämisestä lainataan analogiana moniin toimintoihin.

Selvitä voi muun muassa ajatustoiminta (selvitä humalasta), sotku tai sekavuus

(ruuhka ei selvinnyt ennen iltaa) tai hankala vaihe (selvitä onnettomuudesta

hengissä). Myös jostain tehtävästä voi selvitä (selvitä kilpailusta voittajana) ja

pärjäämistä voidaan kuvata selviämisenä (Pohjoismaissa selviää ruotsin

kielellä).

Sairauden ja etenkin syövän yhteydessä selviäminen tarkoittaa hankalan

vaiheen eli sairastamisen tuoman kuoleman uhan väistymistä elämän

jatkumisen edestä. Kuoleman uhka on kuin pilvinen taivas ja sairaudesta

paraneminen on pilvien väistymistä pois elämän edestä. Sairaudesta

selviytymistä voitaisiin kirkastumisen näkökulmasta verrata myös astumiseksi

varjosta valoon. Tässä vertauksessa syöpä varjostaa elämää niin kuin pilvi

peittää auringon. Toisaalta syöpä on selviämisen muiden käyttökohteiden

mukaan hankaluus tai sekava tilanne, joka pitää ratkaista tai joka on saatava

järjestykseen.

Myös paraneminen on metaforinen ilmaus, kun sillä tarkoitetaan taudista tai

vammasta tervehtymistä. Parantuminen kirjaimellisesti tarkoittaa paremmaksi

tulemista eli jonkin asian muuttumista hyvästä paremmaksi. Paraneminen

voidaan myös ymmärtää kohentumiseksi ja nousemiseksi, esimerkiksi palkka

tai kunto voi parantua, kun niitä saa lisättyä eli nostettua. Sairastaminen on

parantumisen yhteydessä huono tai alentunut tila, josta pitää tulla hyvemmäksi

tai nousta ylemmäksi. Sairaudesta parantumisen ajatus pohjautuu osin myös

terveyden ja sairauden hyvä-huono -asetelmaan, jossa terveys tarkoittaa
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konkreettisesti hyvän synonyymia ja sairaus huonon (Torkkola 2008, 55).

Esimerkiksi lauseella hän voi huonosti tarkoitetaan sairastumista.

Seulonta on syövän esiintymistä selvitettäessä käytetty yleinen käsite. Useita

syöpiä seulotaan, muun muassa kohdunkaulan syöpää seulotaan irtosolu- eli

papanäytteestä ja eturauhassyöpää seulotaan PSA-testillä. Kirjaimellisesti

seulonta tarkoittaa puhdistamista tai lajittelua seulalla eli välineellä, jossa on

reiällinen tai verkkopohja, jolla aines lajitellaan sen raekoon mukaan. Taudin

seulonnassa seulaan jää siis kiinni tautinen ja tauditon menee seulasta läpi

ilman seuraamuksia.

Syövän lähettämät etäpesäkkeet ovat myös metaforinen ilmaus, jota harvoin

tullaan tulkinneeksi kirjaimellisesti. Pesäkkeellä tarkoitetaan lääketieteessä

taudinaiheuttajan sijaintia elimistössä, esimerkiksi bakteeripesäke tai

märkäpesäke. Pesä-alkuisena sana sisältää ajatuksen syntysijasta, jossa jokin

olio hautuu ja kasvaa. Syövän etäpesäke on siis pesäpaikka, jonka tauti tekee

muualle kehoon ja varsinainen pesä on olemassa erikseen. Etäpesäke toimii

myös ilmiön luonnollistajana, sillä pesässä kasvaa yleensä jonkin eläimen

poikasia. Näin tauti ei ilmene itsestään, vaan sillä on syntysija ja paikka, jossa

se kasvaa. Samantyyppistä merkitystä haetaan syövän syntymisellä, josta

mainittiin jo aiemmin henkilöllistämisen yhteydessä.

Syöpää sairastavia tuetaan ja termi vertaistuki on yleisesti käytetty. Metafora

tuki on fysikaalis-kehollinen ja sisältää ajatuksen konkreettisesta pystyssä

pitämisestä. Sairaan ihmisen tukemisessa fyysinen teon sana tuki on otettu

käyttöön henkisen tuen antamisen merkityksessä. Tällä luodaan mielikuva, että

tuki on konkreettista. Usein läheisen osa kuvataan hankalaksi ja konkreettisen

tekemisen avulla auttaminen koetaan todelliseksi avuksi.

5.5. Yhteenveto eli vihollisen voittamiseksi on tehtävä matka

Metafora-analyysin keskeisiä jaotteluja ovat käsitteellisen ja ilmaisun tason

erittely sekä liittäminen osaksi laajempaa metaforista ja myyttistä kertomusta,
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kilpailevien ja täydentävien metaforajärjestelmien erotteleminen niiden

keskinäisen suhteen selvittämiseksi sekä vasta- ja vaihtoehtometaforien

erottaminen toisistaan vakiintuneiden metaforisointien pohdintaa varten.

(Hellsten 2003, 40–63.)

Metaforat SYÖPÄ ON VIHOLLINEN ja HOITO ON MATKA sisältävät käsitteitä syövän

hyökkäämisestä, kehon puolustuksesta, hoidon etenemisestä, sairastamisen

pitkästä kestosta ja muutoksista, joita matkan aikana tapahtuu. Syövän asemaa

vihollisena korostetaan henkilöllistämisellä eli antamalla taudille inhimillisiä

piirteitä ja kuvaamalla sen käytöstä tai luonnetta. Hoidossa matkana on

etappeja ja sen eteneminen voi muuttua. Metaforat siis ohjaavat suhtautumaan

syöpään vihollisena ja sen hoitoon matkana, jonka päämääränä on

paraneminen. Metaforilla korostetaan syövän vaarallisuutta, eloonjäämisen

tematiikkaa ja ylläpidetään taisteluvalmiutta.

Käytettyjä metaforia tutkimalla voidaan paljastaa, millaiseksi ilmiö käsitetään.

Jos jokin yläkäsite ymmärretään toisen käsitteen avulla eli metaforisesti, niin

sen alakäsite ymmärretään myös metaforisesti. (Suomela 1998, 31–32.) Kun

esimerkiksi syöpä ymmärretään käsitteen vihollinen avulla, niin myös sen

sairastamisen osa-alueet, kuten valistus, seulonta ja hoito voidaan ymmärtää

saman käsitteen avulla eli ne ovat keinoja, joilla taistellaan syöpää vastaan.

Syöpää vastaan taistelemisen vaatimuksen taustalla voidaan nähdä velvoite

paranemisesta. Sairastuneella ei ole vastuuta sairastumisesta, jos hän

noudattaa lääkärin antamia hoito-ohjeita ja pyrkii paranemaan. (Kangas 2003,

81) Taistelu-metafora on ehkä jo niin arkipäiväistynyt syövän kuvauksessa, että

sitä käytetäänkin kuvaamaan hoitojen saamista tai ottamista. Koska taistelulla

voidaan nähdä monta merkitystä, se voidaan myös ymmärtää vaatimuksena,

jota ei haluta liittää omaan sairasidentiteettiin.

Taistelun korostamista syövän yhteydessä on viime aikoina myös kritisoitu.

Taistelun läpikyllästämä syöpäpuhe tulkitaan potilaalle esitetyksi vaatimukseksi

kamppailla ja olettaa, että kunhan on tarpeeksi taistelutahtoa ja positiivista

asennetta, niin jokainen paranee. Retoriikkaa kritisoidaan myös menehtyneiden

puolesta, jotka tällä vertauksella eivät jaksaneet taistella tai eivät taistelleet
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riittävästi. Kritiikkiä on perusteltu muun muassa sillä, että positiivinen asenne ei

ehkäise syöpää. (Me Naiset 25.4.2018, Helsingin Sanomat 25.4.2018.)

Huomioitava on myös värikkäiden ja kielikuvina käytettävien metaforien puute,

joka on leimallista etenkin terveyskurin, kuoleman sekä tiedeuskon tautien ja

hoitojen sekä tieteen ja tutkimuksen kehyksille. Lisäksi osa potilastarinoista

vaikuttaisi olevan metaforattomia. Tässä metaforien puuttumisessa ei oteta

huomioon tavalliseksi uutiskieleksi tulkittavia sanoja kuten esimerkiksi kasvaa ja

laskea, joilla on olemassa fyysis-kehollinen metaforinen kirjaimellinen tarkoitus.

Artikkeleissa, joissa metaforia ei ole, voidaan nähdä tavoitteena kielen

neutraalius. Tekstiä ei mahdollisesti haluta värittää eikä perustella erikoisin

sanavalinnoin. Kehykset, joissa tätä esiintyy, voidaan nähdä vakavina tai

arvokkaina aiheina, jolloin neutraalius on valittu sävy asian kunnioittamiseksi.

Esimerkiksi kuolinuutisissa värikkäät ilmaisut voitaisiin tulkita loukkauksena

vainajaa kohtaan. Tutkimuksesta uutisoitaessa saatetaan myös kokea, että

asioista pitää kertoa totutuilla termeillä ilman uusia tai silmiinpistäviä metaforia.

Poikkeuksellisen värikkäitäkin metaforia aineistossa on. Tiede-lehden kahdessa

artikkelissa popularisoinnin keinona käytetään erittäin paljon metaforia, joiden

keksimiseen on nähty todennäköisesti myös vaivaa (liite 11 Tiede 11.11.2014

Elimistö hyökkää syövän kimppuun). Metaforat voivat olla peräisin lähteiltä,

mutta kirjoittajalla on myös oma mahdollisuutensa vaikuttaa metaforilla

käsittelemäänsä aiheeseen. Tämän voi nähdä vapauttavana lähtökohtana, sillä

metaforan käyttö ei ole niinkään väline maailman ymmärtämiseksi kuin sen

luomiseksi sen omista osista. Metaforien luominen kannustaa ajattelemaan

rohkeasti, vapaasti ja uudistavasti, jolloin voi myös kokea keksimisen ja

arvoitusten laatimisen jännitystä. (Deshler 1995, 329–330).

6. Johtopäätökset

Journalismin kuvaama syöpä on vihollinen, jota vastaan taistellaan lääketieteen

keinoin ja hoito on matka, jonka päämääränä on paraneminen.
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Syöpäjournalismin vahvimpia piirteitä ovat inhimilliset potilastarinat, tieteen

avulla saavutettava parempi tulevaisuus ja sairastamisen yhteisvastuullisuus.

Syöpä tautina ja sairautena koetaan vakavaksi uhaksi terveydelle, jolloin siitä

viestiminen on valistusta. Toisaalta syövästä kertovat uutiset ja sairauden

kokeneiden henkilöhaastattelut kertovat myös tarinoita ja korostavat

yhteisöllisyyttä. Syöpäjournalismista on eriteltävissä näin ollen viestinnän

molemmat perustehtävät eli informatiivinen tiedonvälitys sekä yhteisöllisyyttä

rakentava ulottuvuus.

Syövän kokonaiskuva on aineistosta löytyneiden tulkintakehysten perusteella

myönteisempi kuin millainen syöpä tautina todellisuudessa on. Kehyksistä

vallitsevin on potilastarina, jota voidaan pitää kuitenkin realistisimpana

kehyksenä syövästä verrattaessa tiedeuskon ja kollektiivisen syövän kehyksiin.

Potilastarinoissa kokemusasiantuntijoiden kuvaama syöpä aiheuttaa ongelmia,

joista yleensä selvitään tai kerrotaan miten niiden kanssa toimitaan ja eletään.

Löytyneistä kehyksistä potilastarina myös kertoo muita kehyksiä useammin

kuolemasta, mikä kuuluu vakavan taudin sairastamisen riskeihin.

Tiedeusko puolestaan valaa toivoa syövän parannettavuudesta. Kuolemasta ja

parantumattomuudesta kuten vaikkapa palliatiivisesta hoidosta kerrotaan hyvin

vähän, mikä on yleistä syöpäjournalismille (Fishman 2010, 517).

Erityisesti kollektiivisen syövän kehyksessä rakennetaan kuvaa syövästä

yhteisenä vihollisena, jota vastaan on joukolla taisteltava. Siinä korostetaan

yhteisöllisyyttä, jossa kaikista pidetään huolta järjestäytyneen yhteiskunnan

voimin sekä vapaaseen toimintaan nojaavalla hyväntekeväisyydellä. Potilaan

puolta myös pidetään penäämällä hyvää hoitoa, minkä voidaan nähdä myös

kyseenalaistavan lääketieteen auktoriteettia. Tällainen terveyden ja sairauden

sosiaalinen järjestys voidaan nähdä poliittisena toimintona eikä vain taudin

välttämättömänä seurauksena (Torkkola 2008, 276).

Kuolema on syöpäjournalismissa kuin kansantarinoiden karhu, jonka oikeaa

nimeä ei saa mainita, ettei se vain tule manatuksi esille. Syövän aiheuttama

kuoleman uhka kuvataankin kehystämisen tai suoran ilmaisun sijasta

metaforilla, jotka korostavat syövän vaarallisuutta ja yhteisön sekä yksilön

valmiutta sitä vastaan. Sodan metaforiikalla syöpä asemoidaan viholliseksi ja
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samalla henkilöllistetään, jolloin sen pahuus saadaan kuvattua konkreettisesti.

Kehysten ja metaforien avulla journalismissa ylläpidetään yhteisön toiveikkuutta

sairauden välttämisestä  ja siitä selviämisestä, mutta samalla viestitään

varautumisesta vastoinkäymisiin. Taistelun ja matkan retoriikalla taitetaan

ennaltaehkäisyn ja selviämisen myönteinen sävy niin, että annettu kuva

syövästä pysyy tasapainossa sen vaarallisuuden kanssa.

6.1. Tieteen osuus syöpäjournalismissa

Suuri osa syöpäjournalismista kertoo lääketieteellisistä taudeista, niiden

hoidosta ja tutkimuksesta. Tämä osuus aineistosta voidaan tulkita

tiedejournalismiksi ja tiedeviestinnäksi. Eniten tiedejournalismia sisältyy

tiedeuskon kehysten artikkeleihin, mutta myös kollektiivisen syövän kehyksissä

on paljon tiedejournalismia sekä myös tiedeviestintää.

Lääkärit asiantuntijoina esitetään pitkälti auktoriteetteina ja toimittaja on usein

syövästä kirjoittaessaan sen perusluottamuksen varassa, että lääkäreiden

kertoma tieto perustuu tutkimukseen ja faktoihin. Toimittajalla on harvoin

resurssia perehtyä tutkimuksiin ja lääketieteellisiin artikkeleihin itse. Näin

toimittaja tulee luovuttaneeksi osan vallastaan lääkäreille ja heidän

edustamilleen instituutioille. (Järvi 2011, 144.)

Aineisto heijastelee yleistä tiedejournalismin tutkimuksen kuvaa lääketieteen ja

terveyttä käsittelevien uutisten päätyypeistä, jotka ovat lääketieteen keksintöjä

ja läpimurtoja sekä pelottavia sairauksia koskevat uutiset. Näissä käytetään

toistuvasti uhan, toivon ja hallinnan retoriikkaa. Uhan retoriikkaan kuuluu

sairauksien ja terveysriskien dramatisointi pelottaviksi ja hallitsemattomiksi

ilmiöiksi ja lääketieteen edustajat esiintyvät turvallisuuden tuottajina.

(Väliverronen 2005, 1395.) Syöpäjournalismissa erityisesti havaittavissa oleva

toivon retoriikka käsittelee odotuksia sairauksien voittamisesta

lähitulevaisuudessa. Hallinnan retoriikka näkyy myös aineistossa lähinnä
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terveyskurin kehyksessä, missä korostetaan lääketieteen auktoriteettiasemaa

terveystiedon tuottamisessa ja tulkinnassa.

Aineistosta nousee esiin kaksi tieteellistä trendiä, joista vuonna 2014 uutisoitiin

toistuvasti. Syövän ennustettiin lisääntyvän maailmanlaajuisesti merkittävästi

vuoteen 2020 mennessä ja täsmähoitojen tulosta uutisoitiin innostuneesti.

Täsmähoitojen esimerkiksi ennustettiin olevan arkipäivää 5–10 vuoden kuluttua

kirjoituksen ajankohdasta.

Syöpäjournalismin tiedettä käsittelevissä uutisissa on hyvin vähän ”maito

tappaa” -tyyppistä, mutkat suoriksi vetävää, laiskaa journalismia. Tämä on

iloinen uutinen journalismille, jota välillä parjataan liiasta tieteen

popularisoinnista. Aineiston jutuista vain yhdessä on hassuhko, yksinkertaistava

otsikko: Suojaavatko pähkinät syövältä? (IL 20.4.2014). Tässäkin otsikossa on

kysymysmerkki mukana. Suomalainen media ja myös yleisö on tässä mielessä

hillitympi kuin esimerkiksi yhdysvaltalaismedia, jonka syöpää koskevassa

journalismissa on ongelmana liialti yksinkertaistetut tutkimustulokset ja herkästi

reagoiva yleisö (Brody 1999, 172).

6.2. Lehtien työtapojen erot näkyvät aineistossa

Iltalehden sisältö poikkeaa muiden lehtien aineistosta merkittävästi. Muiden

lehtien artikkeleissa on selkeästi valittu näkökulma ja juttuja on tehty

suunnitelmallisesti. Aiheita on taustoitettu, henkilöitä on haastateltu ja kieli on

huolellista. Iltalehden jutuissa puolestaan näkyy usein kiire ja vähäinen

työmäärä juttua kohden. Tämä käy ilmi muun muassa kirjoitusvirheistä

(esimerkiksi jutussa IL 21.3.2014 ”Ben pääsi kotiin” puuttuu keskeltä sanaa

kirjain), muiden tekemiin haastatteluihin tai blogeihin perustuvista jutuista

(esimerkiksi juttu IL 10.12.2014 ”Saku Koivun iso taistelu” perustuu tv-

dokumenttiin) ja lehden omista vanhoista artikkeleista poimituista tiedoista

(esimerkiksi jutussa IL 11.12.2014 ”Syöpä uusiutui” toistetaan aiemmasta

saman aiheen uutisesta asiaa kommentoineen lääkärin sitaatit) sekä
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haastatteluiden rönsyilevästä aihepiiristä (esimerkiksi jutussa IL 2.8.2014

”Pekka selätti syövän kahdesti” sivutaan potilaan pojan musiikkiuraa ja perheen

Kesti-kissan parvekkeelta tippumista).

Tällaiset työtavat ovat tehokkaita ja aikaa säästäviä, mutta ne tapahtuvat

sisällön kustannuksella. Ero muiden lehtien haastatteluihin on suuri. Esimerkiksi

ET-lehden ja Helsingin Sanomain haastatteluissa aihepiiri on selkeästi rajattu ja

muutamiin olennaisiin asioihin on syvennetty. Näin jutuissa on selkeä motivaatio

ja haastattelut ovat rakenteeltaan tarinallisia. Iltalehden haastattelut ovat usein

tähän verrattuna kuin tuttavan kohtaaminen kadulla, jolloin pikaisesti jutellaan

vähän sitä ja tätä. On Iltalehdessä toki huolellisesti teemoitettuja artikkeleitakin,

kuten kansanedustaja Maarit Feldt-Rannan haastattelu (IL 28.6.2014 ”Silottelin

totuutta suojellakseni läheisiäni”), mutta huomattavasti vähemmän kuin muissa

lehdissä.

Lehtien eroavaisuuksien yhteydessä voidaan pohtia, että uutisen muodot ja

sisällöt ovat viime kädessä johdettavissa toimittajien ja toimitusorganisaatioiden

omasta toiminnasta ja merkityksenannosta. Niiden taustalta ei löydy toimittajien

oman edun tavoittelua tai poliittisia motiiveja, vaan toimitustyölle asetettuja

pakkoja kuten uutistyön tiukka julkaisutahti ja rajalliset resurssit. Hämäävää vain

on, että toimitustyön olosuhteiden vaikutus on journalistisessa työprosessissa ja

etenkin sen tuotoksissa tapana häivyttää systemaattisesti pois näkyvistä.

(Heikkilä 2001, 161–162.)

6.3. Terveysjournalismin tehtävien kolmijako

Aiemmassa terveysjournalismin tutkimuksessa on esitelty terveyden ja

sairauden kolmen ulottuvuuden malli (Torkkola 2008) sekä terveysjournalismin

lajityyppien kolmijako (Järvi 2011). Tämän tutkimuksen aineiston analyysissa on

hyödynnetty näitä teorioita ja löydetty niiden avulla syöpäjournalismista kolme

pääkehystä varioivine alakehyksineen. Löytyneet kehykset ovat avanneet
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terveysjournalismin tehtäviä ja tavoitteita sekä terveyden ja sairauden

yhteiskunnallista rakennetta.

Aiemmissa teorioissa sekä tässä tutkimuksessa havaituissa kehyksissä voidaan

havaita elementtejä, joilla on yhteisiä piirteitä ja taustoja. Teoreettisissa

ryhmittelyissä on kolmijako, joista voidaan rinnastaa tieteellisyys ja tauti,

inhimillisyys ja potemus sekä taloudellis-poliittinen yhteiskunnallisuus ja

sosiaalinen rakenne. Näihin liitettynä syöpäjournalismista löytyvät kehykset

täydentävät kolmijakoa ja niiden kautta voidaan pohtia terveysjournalismin

tehtäviä.

Taulukossa 2 esitetään sairauden ulottuvuuksien, terveysjournalismin lajien ja

syöpäjournalismin kehysten perusteella mallinnettu terveysjournalismin

tehtävien kuvaus. Terveysjournalismin eri elementeistä muotoutuu kolmenlaista

journalismia, joilla on kullakin oma tehtävänsä.

Taulukko 2: Terveysjournalismin tehtävät

Sairauden ulottuvuudet tauti potemus sosiaalinen järjestys
Terveysjournalismin lajit tieteellinen inhimillinen taloudellinen
Syöpäjournalismin
kehykset tiedeusko potilastarinat kollektiivinen syöpä

Terveysjournalismin
tehtävät

sairauden uhan
hallinta tieteen
avulla

yksilön elämän
hallinnan
tukeminen

sairastamisen
yhteisvastuullisuuden
hengen ylläpitäminen

Kun terveyden ja sairauden ulottuvuus on tauti, on kyseessä yleensä

tieteellinen terveysjournalismi. Tästä syöpäjournalismissa on esimerkkinä

tiedeuskon kehys. Tauti esitetään asiantuntijan kautta ongelmana, johon

ratkaisuna on tieteeseen perustuva hoito. Asetelmassa rakennetaan kuvaa

erehtymättömästä ja kaiken pelastavasta tieteestä. Tieteellinen

terveysjournalismi kertoo terveydestä ja sairaudesta biolääketieteellisen taudin

kautta ja pyrkimyksenä on hallita tieteen keinoin elämää. Sairaus on uhka ja

journalismin tehtävänä on vakuuttaa lukija siitä, että sairaus on hallinnassa.

Voidaan puhua sairauden uhan hallinnasta tieteen avulla.

Potemuksen ollessa terveyden ja sairauden ulottuvuutena ollaan inhimillisen

terveysjournalismin ytimessä ja tästä syöpäjournalismissa on esimerkkinä
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potilastarinat. Puhujana on kokemusasiantuntija. Tarinoita kertomalla annetaan

tilaa kokemukselle ja jaetaan se toisille vertaistuelliseksi hyödyksi. Samalla

vahvistetaan selviytymisen hegemoniaa, joka on humaani kannustamisen viesti

– me kaikki haluamme selviytyä. Vaikeuksista selviytyminen ja hengissä

pysyminen on elämään sisäänkirjoitettu peruspäämäärä, jota ylläpidetään

ihmisiä yhdistävillä tarinoilla. Inhimillinen terveysjournalismi kertoo terveydestä

ja sairaudesta potemuksen eli sairauden kokijan näkökulmasta, jolloin kuvataan

ja tuetaan yksilön pyrkimystä hallita omaa elämäänsä.

Terveysjournalismin inhimilliseen tehtävään voidaan liittää myös kuolinuutiset ja

kuolleista kertovat tarinat. Niiden lähtökohta on niinikään inhimillisen tarinan

kertominen. Kuolema jää terveysviestinnässä pieneen mutta tärkeään

asemaan, sillä se muistuttaa, että kaikkea ei voi hallita tai että hallinta voidaan

ymmärtää myös tosiasioiden hyväksymisenä. Terveysjournalismin tehtävä on

tällöin tukea yksilön elämän hallintaa, johon kuuluu kokemusten koko kirjo ilosta

ja onnistumisesta pettymykseen ja luopumiseen.

Terveyttä ja sairautta esitetään sosiaalisen järjestyksen ulottuvuudessa

tavanomaisesti taloudellisessa terveysjournalismissa, joka käsitteenä sisältää

kaiken yhteiskunnallisen terveysjournalismin kuten politiikan ja hallinnon. Tästä

käytännön esimerkki on syöpäjournalismin kollektiivisen syövän kehys. Tämä

on terveyden ja sairauden ulottuvuuksista sekä terveysjournalismin lajeista

vaikeimmin havaittava ja määriteltävä, mikä näkyy myös syöpäjournalismissa.

Yleinen piirre on kuitenkin pyrkimys tuoda yksilön ongelmia yleiselle tasolle tai

yleisen tason ongelmia yksilön tasolle, jolloin ongelmiin haetaan kollektiivisesti

ratkaisuja ja tuetaan yksilöä yhteisön jäsenenä. Tehtävänä voidaan nähdä

sairastamisen yhteisvastuullisuus, jotta kenenkään ei tarvitse kohdata sairautta

yksin ja vain omin taloudellisin resurssein. Samalla kun yksilö osallistuu

yhteiseen sairauden vastuunkantamiseen, hän antaa yhteisölle luvan puuttua

henkilökohtaiseen terveyteensä, mikä näkyy esimerkiksi holhouksenomaisena

terveyskurina.

Terveysjournalismilla voidaan siis nähdä kolme tehtävää: sairauksien uhan

hallinta tieteen avulla, yksilön elämän hallinnan tukeminen inhimillisillä tarinoilla

ja sairastamisen yhteisvastuullisen hengen luominen ja ylläpitäminen.
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Kokonaisuutena nämä kolme tehtävää tukevat sekä yksilön että yhteisön

terveenä pysymistä ja sairauksista selviytymistä.

7. Jatkotutkimuksen aiheita

Tässä tutkimuksessa on koottu kattava aineisto yhden vuoden ajalta sanoma- ja

aikakauslehtien syöpää käsittelevistä artikkeleista. Aineistosta olisi voinut tutkia

monia asioita jo tutkittujen teemojen lisäksi. Yksi mielenkiintoinen aihe olisi ollut

syöpää koskevien artikkeleiden suunnittelun ja toteutuksen tarkasteleminen

kirjoittajien teemahaastattelulla. Tutkimuskysymyksiä olisivat voineet olla

esimerkiksi miksi ja minkälaisen prosessin perusteella toimitus ja kirjoittaja on

valinnut artikkelin näkökulman. Toinen kiinnostava aihe olisi artikkelin profilointi

ja kohdeyleisön pohdinta eli kenelle ja miten artikkeli kohdennetaan.

Myös syöpätyyppien valikoituminen artikkeleiden kohteeksi olisi

mielenkiintoinen selvityskohde, sillä on yleistä, että esimerkiksi rintasyövästä ja

eturauhassyövästä uutisoidaan paljon mutta keuhkosyövästä vähän, vaikka

keuhkosyöpä on yleisimpiä syöpiä sekä miehillä että naisilla. Aihetta on tutkittu

useissa kansainvälisissä tutkimuksissa, joten vertailtavaa materiaalia

tutkimuksesta on olemassa.

Lisäksi aineistosta olisi voinut tutkia, kuinka paljon ja millaisia artikkeleita

kirjoitetaan syövän hoitojen epäonnistumisesta, haitoista sekä saatto- ja

palliatiivisesta hoidosta. Näppituntumalta voidaan sanoa, että aiheita ei käsitelty

aineiston artikkeleissa usein, mutta määrää voisi verrata muihin kansainvälisiin

tutkimuksiin (vrt. esim. Fishman 2010). Syöpähoitojen haittapuolet ovat harvoin

artikkeleiden pääaihe, mutta potilastarinoissa niitä saatetaan käsitellä. Näitä

käsittelytapoja voisi tutkimuksessa eritellä laadullisesti ja pohtia niiden vähäistä

määrää artikkeleiden aiheina.

Tässä tutkimuksessa todettiin, että syöpäjournalismi on osittain

terveysvalistusta. Olisi mielenkiintoista suunnitella syöpäjournalismia tutkiva

vastaanottotutkimus, jolla selvitettäisiin, millainen merkitys artikkeleiden
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antamalla tiedolla on lukijalle, tuottaako saatu tieto muutoksia käyttäytymisessä

ja kuinka pitkään artikkelin vaikutus näkyy. Tavoitteena olisi saada tietoa,

millainen terveysjournalismi toimii journalismin muiden tehtävien lisäksi myös

terveysvalistuksena.

Terveysjournalismia tehdään paljon sairastarinoista, joita tässäkin aineistossa

on yli puolet artikkeleista. Tarinan kertomisen merkitys potilaalle on

mielenkiintoinen aihepiiri, jota voisi tutkia haastattelemalla haastateltuja

artikkelin julkaisun jälkeen. Sairastaminen voi olla kaoottista, jäsentymätöntä

kokemusta, josta kertomalla saadaan merkitystä tuottava tarina. Selvitettävä

kysymys voisi olla journalistisen prosessin merkitys sairastarinansa kertoneelle

ja miten tarinan julkinen kertominen on vaikuttanut potilaaseen itseensä.

Sukupuolen representaatio terveysjournalismissa jäi vähäiseksi tässä

tutkimuksessa. Aihe on kuitenkin mielenkiintoinen, ja tutkimuskysymyksenä

voisi olla esimerkiksi potilastarinoiden  sukupuolisuus ja sen representaatio

mediateksteissä. Myös asiantuntijoiden sukupuolen esittäminen olisi

mielenkiintoinen tutkimuksen aihe.

Journalistisilla erikoisaloilla on erilaisia näkemyksiä seuraamansa alan lähteistä.

Esimerkiksi tiedetoimittajat eivät suhtaudu lähteisiinsä (esimerkiksi tutkijoihin)

niin kriittisesti kuin politiikan toimittajat (esimerkiksi kansanedustajiin) (Lampinen

& Mörä 2014, 86). Tutkimuksen aiheena voisi olla eri alojen erot eli mikä tekee

tiedetoimittajan ja politiikan toimittajan suhtautumisesta aiheeseensa erilaista.

Muita kysymyksiä voisivat olla muun muassa mikä aloissa tuottaa luottamusta

ja mikä vähentää kritiikin tarvetta alaa kohtaan.

Lisäksi mielenkiintoinen aihe jatkotutkimukselle olisi terveysjournalismin

tehtävien tarkempi tarkastelu. Syöpäjournalismin kehysten ja aiemman

tutkimuksen perusteella terveysjournalismin tehtävinä voidaan nähdä

sairauksien uhan hallinta tieteen avulla, yksilön elämän hallinnan tukeminen

inhimillisillä tarinoilla ja sairastamisen yhteisvastuullisen hengen luominen ja

ylläpitäminen. Tehtävien kuvaus on tässä esityksessä suppea ja idea on raakile,

jota voisi muiden aineistojen ja laajemman tutkimuksen perusteella kehittää.
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8. Lopuksi: Luinko vääriä lehtiä?

Oletukseni oli, että lehtikirjoittelu keskittyy positiivisiin uutisiin ja ihmisiä kannus-

taviin tarinoihin. Entä miten lopulta kävi, antoiko valitsemani media-aineisto

minulle kaipaamiani syövän surutarinoita ja tieteen epäonnistumisia? Kyllä ja ei.

Alkuperäinen oletukseni juttujen rakenteesta sopii suurimpaan osaan aineistoa.

Hyvin tyypillinen artikkeli syövästä on sellainen, jossa henkilötarinan kautta

kerrotaan jostain tietystä syövästä ja näin noustaan yksilön kokemuksen kautta

yleiselle tasolle. Yleisellä tasolla voidaan tarkoittaa muun muassa vertaistukea

ja tietoa taudeista ja hoidoista muille sairastaville, heidän omaisilleen, sairastu-

mista pelkäävälle tai ammatillisesta näkökulmasta asiasta kiinnostuneelle.

Yksittäisen kautta voidaan hakea ymmärrystä kokonaisuudelle, jotta voidaan

ymmärtää yksittäinen kokonaisuudessa ja lopulta ymmärtäminen voidaan

käsittää kehämäisenä liikkeenä. Tällöin ei tavoitella lopullista totuutta vaan

ymmärryksen lisäämistä. (Torkkola 2008, 29.)

Ymmärrys lisääntyi etenkin potilastarinoiden sisältöjen osalta. Suurin osa

tarinoista ei kerrokaan ennakko-oletukseni mukaisesti selviytymisestä, vaan itse

asiassa sairastamisesta. Selviytyneistäkin suuri osa kertoo tarinoissaan

sairastamisesta jääneistä vaivoistaan tai peloistaan.

Merkittävänä pidän myös ymmärrystä niin sanotun keltaisen lehdistön arkisesta

annista terveysjournalismille. Ilman iltapäivälehtiä syöpäjournalismi olisi

huomattavasti ankeampaa ja pönöttävämpää. Tutkimusaineistoon lukeutuneen

iltapäivälehden kirjoitukset osoittavat, että syöpä ja kuolema ovat niin vaikeita

aiheita, että niitä käsitellään paljon myös viihteen ja arjen kautta. Muissa

sanoma- ja aikakauslehdissä syövästä kirjoitetaan jopa arvokkaaksi tai

hienovaraiseksi tulkittavalla tavalla ja kuolemaa esimerkiksi aikakauslehdet

suorastaan välttävät. Iltapäivälehdistön tapa puolestaan on arkinen, jopa niin,

että sitä voisi kutsua kuoleman arkipäiväistämisen perustyöksi.

Varsinaisena tutkimuksen ytimenä pidän ymmärrystä sairauden yhteisöllisestä

vastuusta, joka tuli esille kollektiivisen syövän kehyksessä. Terveys-

journalismilla on oma merkityksensä sairastamisen yhteisöllisyyden luomisessa

ja tässä tapauksessa journalismilla vahvistetaan syövän kohtaamista yhteisönä.
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Yhteisöllisyyden tulokseksi voidaan tulkita valistus ja parempi hoito. Yhteisen

hyvän lisäksi yksittäinen ihminen samalla varmistaa myös itselleen toisten tuen

tarvittaessa. Tosiasia kun on, että lopulta olemme kaikki yksin, mutta sen

kestää paremmin, kun välillä saa tukea ja tunteen yhteisyydestä toisten kanssa.

Tutkielmaa tehdessä olen kokenut suurta oppimisen iloa ja keksimisen riemua.

Toivon, että voin jollain tavalla jatkaa tässä työssä tutuksi tulleiden aiheiden ja

niistä kehkeytyneiden uusien ajatusten parissa. Kehysanalyysiin ja metaforiin

perehtyminen on antanut paljon ajateltavaa ja olen hauskuudekseni huomannut,

että ajatteluni on jollain tavalla muuttunut. Nähtäväksi jää, onko se pysyvää vai

ohimenevää.

Lopuksi haluan kiittää vielä tämän työn tekemisen avittamisessa kahta Annaa:

omaa pientä vajaan vuoden ikäistä tytärtäni Annaa sekä ystävääni Anna

Välimaata. Tyttären maailmaan tulo sysäsi liikkeelle tarpeen saada roikkumaan

jäänyt lopputyö tehtyä ja päivät tutkimuksen parissa sujuivat kuin siivillä, kun oli

tehtävä reippaasti töitä, jotta pääsisi kotiin kutittelemaan ja hekotuttamaan

Annaa. Ystävääni Anna Välimaata puolestaan haluan kiittää siitä, että hänen

avullaan pääsin käsiksi Iltalehden aineistoon sähköisessä muodossa. Ilman tätä

apua tutkimusaineisto olisi jäänyt huomattavasti suppeammaksi ja työni sekä

koko tutkimus olisi ollut ilman julkkisjuttuja paljon tylsempää.
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