
2010-luvulla useampikin tutkija on väittänyt, että läntinen ihminen ei enää 
ainoastaan elä median kanssa vaan mediassa, sitoutuneena siihen päivin ja 
öin. Median alituinen läsnäolo elämässämme tekee meidät tämän käsityksen 
mukaan zombeiksi. Media vaikuttaa elintapoihimme, arvoihimme ja suhtee-
seemme muihin ihmisiin, vaikka emme näitä vaikutuksia pysty paikanta-
maan. Mediassa eläminen ei siis suinkaan tee meitä valistuneiksi ja harkitse-
viksi, vaan häilyviksi ja poukkoileviksi. Kyse ei ole yksittäisten mediasisältöjen 
vaikutuksista, vaan median pysyvästä läsnäolosta elämässämme. 

Moinen näkemys voidaan toki haastaa, eikä se ehdottomasti päde kaikkialla 
maailmassa.  Median saatavuuden, käytön ja sisältöjen erot ovat suuria. Yksi 
tämän kirjan kirjoittajista, mediatalouden erikoistuntija Robert Picard on 
epäilemättä vahvasti eri mieltä zombi-ideologian kanssa. Jos ei ole sähköä, 
teitä eikä lukutaitoa kuten kehitysmaiden maaseudulla usein on, median 
käyttö kehitysmaissa rajoittuu paljolti kaupunkilaiseen keskiluokkaan.  Myös 
median historia ja sen toiminnan vapaus-asteet eri puolilla maailmaa ovat 
erilaisia. Eivät edes Euroopassa viime vuosina selviönä pidetyt näkemykset 
sanomalehden kriisistäkään pidä kaikkialla paikkaansa. Aasiassa sanoma-
lehden suosio nousee kohisten talouskasvun myötä. 

Mutta niin keskeinen kuin media teollistuneessa maailmassa onkin, yllät-
tävän vähän me tiedämme siitä. Viestinnän rakenteista, mediasisällöistä ja 
tiedonvälityksen asemasta eri puolilla maailmaa on varsin niukasti saatavilla 
selkeää ja vertailtavaa tietoa. Jopa tilastot ovat hyvin vajavaisia. 

Tämä kirja pyrkii hahmottamaan – kiistatta isolla pensselillä – median perus-
piirteitä eri puolilla maailmaa. Kirjoittajat ovat suomalaisia tai heillä on tavalla 
tai toisella yhteys Suomeen. Kirja kertookin mediasta eri puolilla maailmaa 
pohjoisen Euroopan horisontista käsin.
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Matkalla maailmankylään? 

Mediatutkimuksessa on muodostunut rituaaliksi hokea, että globalisaa-
tion ja sosiaalisen median myötä muuttuu kaikki. Marshall McLuhan (esim. 
1984/1968) ennusti jo 1960-luvulla, että kuljemme kohti maailmankylää, 
jossa kulttuurien erot tasoittuvat ja vähitellen katoavat. Vetoamme nyky-
ään usein McLuhaniin ja katsomme, että ennustettu maailmankylän aika 
on nyt koittanut; uusi teknologia ja uusi yhteinen maailmantalous näyttä-
vät kutistavan etäisyyksiä ja rakentavan uusia ulottuvuuksia. Unohdamme 
sen, että McLuhan ei oikeastaan pitänyt maailmankylän ajatuksesta ja 
kulttuurierojen haihtumisesta, mutta hän piti tällaista kehitystä väistämät-
tömänä.

Usko maailmankylään saa vauhtia sellaisista tilanteista, joissa kriisit koh-
taavat tai sankareita luodaan, sillä kriisit ja sankarit ovat tiedossamme 
hetkessä, vaikka tapahtumapaikka olisi toisella puolella maailmaa. Seu-
rasimme henkeä pidätellen tunti tunnilta lokakuussa 2010, miten 33 chi-
leläistä kaivosmiestä pelastettiin maan uumenista kolmen kuukauden 
kaivosvankilajakson jälkeen. Fukushiman ydinonnettomuuden raportointi 
maaliskuussa 2011 alkoi viiveellä, mutta vauhtiin päästyään tämäkin 
tapahtuma vyöryi suomalaisiin koteihin muutaman viikon ajan ykkösuu-
tisena. Paljon niukemmin meille on raportoitu siitä, ettei kaivosmiesten 
elämä muuttunutkaan pelastumisen jälkeen unelmaksi, vaikka heiltä 
henki säilyikin – ja eri puolilla maailmaa kaivosonnettomuuksia tapahtuu 
viikoittain edelleen. Ne eivät enää kiinnosta samalla tapaa: uutisaiheet 
kuluvat. Chilen tapauksessa monet tiedonvälitykseen ja politiikkaan liitty-
vät asiat loksahtivat kohdalleen, ja draaman kaari oli vaikuttava. Fukushi-
massa pelko jatkuu vuosia ja vuosikymmeniä eteenpäin, mutta maailma 
on jo kääntänyt katseensa toisaalle.

Uutisilla on kuitenkin myös kulttuuris-maantieteellisiä ulottuvuuksia: 
keväällä 2014 Ukrainan kriisi oli Euroopassa ehdottomasti seuratuin ulko-
maanaihe, kun taas Aasiassa ja Australiassa sekä hieman yllättäen myös 
Yhdysvalloissa salaperäisesti kadonnut malesialainen matkustajakone 

Ullamaija Kivikuru ja Jukka Pietiläinen
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Matkalla maailmankylään? keräsi suurimman osan isoista otsikoista. Toisaalta lentokoneen katoami-
nen kertoo myös piiloisista, osin selittämättömistä uutiskriteereistä. Jos 
kone olisi löytynyt heti, se olisi uutisena haihtunut paljon nopeammin kuin 
pysyessään salaisuutena.  

Samaan aikaan median kansainvälistymisen ohella viestintävälineiden 
monipuolistuminen on luonut paikallisia yhteisöjä suurkaupunkeihin ja 
antanut maahanmuuttajille – ja muillekin jos kielitaito riittää – mahdol-
lisuuden seurata entisten kotimaidensa tiedotusvälineitä ja halutessaan 
pysyä oman asuinpaikkansa median ulkopuolella. Tämä kansainvälisten 
viestintävirtojen vastavirraksi (counter-flow, esim. Boyd-Barrett & Thussu 
1992; Cottle 2009) kutsuttu ilmiö on vähentänyt lännen keskusten ylivaltaa 
globaalissa viestinnässä. Yleisöt ovat pirstoutuneet, kun saatavilla olevien 
kanavien määrä on kasvanut lähes rajattomaksi, ainakin tavallisen yleisön 
jäsenen näkökulmasta. Valtaosa seuraa silti yleensä säännöllisesti vain 
muutamaa pääkanavaa, joten kanavatulvassa kyse on enemmän tarvitta-
essa saatavissa olevista kun todellisuudessa käytetyistä mahdollisuuksista. 

Uudet viestintäteknologiat ovat levinneet maailmalle yhä nopeammin. 
Television kehityksessä monet maat esimerkiksi Afrikassa tulivat mukaan 
hitaasti ja myöhään, mutta matkapuhelimien, internetin ja satelliittitele-
visioiden saatavuus on levinnyt nopeammin, muut paitsi matkapuhelin 
tietysti vain maksukykyiselle väestölle. Vain muutamassa harvassa maassa 
poliittiset ja/tai taloudelliset tekijät ovat estäneet uusien teknologioiden 
käyttöönoton. Uusien sähköisten viestimien leviämisessä yksi rajoittava 
tekijä on sähkön saatavuus, joka ei vielä kaikkialla ole itsestään selvyys. 
Monissa Afrikan ja Etelä-Aasian köyhissä maissa alle puolella väestöstä on 
sähkö käytettävissä. Intiassa ja Indonesiassa sähköä käyttää kaksi kolmas-
osaa väestöstä, mutta Kiinassa ja Latinalaisessa Amerikassa jo lähes kaikki. 
Vuonna 2009 arviolta 20 prosenttia maailman väestöstä oli vielä sähkön 
käytön ulkopuolella ja siten myös teoreettisestikin uusimman viestintätek-
nologian ulottumattomissa.

Viime vuosikymmenten uusi ilmiö maiden rajat ylittävässä viestinnässä 
ovat kansainväliset uutis- ja ajankohtaiskanavat. Näistä ensimmäinen eli 
amerikkalainen  CNN aloitti toimintansa jo 1985, mutta ensimmäisten 
kymmenen vuoden aikana se oli tarjolla lähinnä hotelleissa ja muissa 
julkisissa paikoissa. Vaikka kansainvälisten uutiskanavien yleisöt ovatkin 
edelleen suhteellisen pieniä (esimerkiksi CNN:n osuus television katsomis-
ajasta Britanniassa on alle 0,1%), niillä voi olla merkitystä joidenkin nope-
asti kehittyvien uutistapahtumien aikana ja joissain väestöryhmissä. Suuri-
tuloisimman viidenneksen joukossa CNN tavoittaa Euroopassa päivittäin 
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viisi prosenttia väestöstä. Tyypillistä niin CNN:n kuin BBCWorld:n käytölle 
on, että katsojaluvut kasvavat huimasti, kun iso kansainvälinen tapahtuma 
nousee esiin. Eritoten katastrofit lisäävät kiinnostusta nopeiksi ja ’ulkopuo-
lisiksi’ koettujen kanavien suuntaan. 

Ylipäätään englannin kielellä levitettävän tiedonvälityksen merkitys on 
jonkin verran kasvanut,  kun englanti on saavuttanut kansainvälisen 
yleiskielen aseman. Alun perin arabiankielisenä aloittanut uutiskanava Al-
Jazeera perusti englanninkielisen versionsa 2006. Englanninkielisiä kana-
via on myös Ranskan, Saksan, Venäjän, Japanin ja Kiinan televisioilla. 

Al-Jazeera  on kansallisia kanavia vapaampana ja monipuolisempana vies-
tintävälineenä  vaikuttanut poliittiseen kehitykseen arabimaissa jo ennen 
vuoden 2011 arabikevättä. Se on kyllä myös nostattanut vastarintaa eri 
puolilla arabimaailmaa, mutta sitä seurataan tiiviisti. Erityisesti arabimaissa 
viestintäkilpailu on saanut uusia piirteitä kun myös BBC, France 24, Deut-
sche Welle ja Russia Today ovat perustaneet omat arabiankieliset satelliit-
tikanavansa. Myös espanjankielisissä kanavissa on kilpailua, sillä Russia 
Today –kanava toimii myös espanjaksi, samoin kuin CNN. Suurimman ylei-
sön saavuttavat kuitenkin kansainväliset viihde- ja urheilukanavat, joista 
useimmat ovat maksullisia. 

Televisiokanavilla käytävässä viestintäkilpailussa ei ole mitään uutta, sillä 
jo kylmän sodan aikana ja jopa sitä ennen lyhytaaltoradiolla oli tärkeä osa 
tiedon ja propagandan levittämisessä omien rajojen ulkopuolelle. Yhdys-
valtain rahoittamilla Radio Vapaudella (Radio Liberty) ja Radio Vapaa Euroo-
palla  (Radio Free Europe) oli lähetyksiä 29 kielellä. Amerikan ääni (Voice of 
America) lähetti ohjelmia noin 50 kielellä ja Neuvostoliiton radioasemat 
noin 70 kielellä. Kansainväliset radiolähetykset ovat nykyään vähentyneet, 
ja monissa Euroopan maissa ne  ovat loppuneet kokonaan, koska ulkomai-
sia radioasemia voi helposti kuunnella internetin kautta. Sitä vastoin  Afri-
kassa ja Aasiassa lyhytaaltolähetyksiä on edelleen, mutta niidenkin suosio 
on vähentynyt tuntuvasti. 

Toisaalta alueellisten ja pienten kielten asema on tullut tärkeämmäksi, 
sillä kielitaidosta huolimatta suuri osa ihmisistä seuraa televisiota ja muita 
viestimiä mieluimmin äidinkielellään. Niinpä Al-Jazeera on aloittanut kana-
vansa myös bosniaksi ja suunnittelee turkinkielistä kanavaa. Samoin Radio 
Liberty aloitti lähetykset tshetsheeniksi ja parilla muulla Pohjois-Kaukasian 
kielellä vuonna 2002. Kielivalinnat heijastelevat arvioita kiperistä poliitti-
sista tilanteista.

Ullamaija Kivikuru ja Jukka Pietiläinen
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Yksi esimerkki viestinnän vastavirroista on myös se, että amerikkalaisen 
paikallislehden uutiset voidaan tehdä halpatyövoimalla Intiassa internetin 
välityksellä, englantia osaavia toimittajia kun löytyy sieltä. Suomen kieli 
on vielä toistaiseksi estänyt tämänkaltaisen kehityksen Suomessa, ja sama 
tilanne on monissa muissa pienissä maissa. Tosin kieli ei ole muodosta-
nut estettä puhelinpalveluyritysten siirtymiselle halvemman työvoiman 
maihin, sillä ne ovat palkanneet Intiaan suomalaisia nuoria halvaksi työ-
voimaksi. Ja onhan Suomen Tietotoimisto (STT) siirtänyt  yöpäivystyksensä 
Australiaan, jolloin yötyö muuttuu aikaeron ansiosta halvemmaksi päivä-
työksi ja informaation siirto on silti yhtä nopeaa kuin aikaisemminkin.

Painetun sanan puolella on viimeisen vuosikymmenen aikana painettu 
hätänappulaa kiivaasti varsinkin Yhdysvalloissa, mutta lehdistön kehitys 
on maailmalla epätasaista: siinä missä Yhdysvalloissa puhutaan mediata-
louden ”kaksoistsunamista” – sekä lukijat että ilmoittajat ovat kaikonneet 
verkkoon, eikä verkosta ole saatu taloudellisesti kannattavaa alustaa leh-
dille – sanomalehtien levikit kasvavat reippaasti Aasiassa, ennen muuta 
Intian ja Kiinan talouskasvun myötä.

Internet näyttää vähentäneen sanomalehtien asemaa ja niiden lukemista 
suurimmassa osasta maailmaa, mutta myös televisiolaitteiden omista-
minen on vähentynyt niin Yhdysvalloissa kuin Britanniassakin. Yhdysval-
loissa syynä on se, etteivät kaikkein köyhimmät ole pystyneet hankkimaan 
uusia digitaalisia televisioita ja niiden vaatimia antenneja ja toisaalta se, 
että nuoret katsovat televisio-ohjelmia älypuhelimesta tai tietokoneelta 
eivätkä enää hanki omaa televisiota. Television omistus onkin pudonnut 
hieman, 99 prosentista 96,7 prosenttiin (New York Times 3.5.2011). Samoin 
on käynyt myös muualla länsimaissa.  Silti television voittokulku ’yleisväli-
neenä’ jatkuu. 

Tyynenmeren saarilla on televisio alle puolella kotitalouksista ja Saharan 
eteläpuoleisessa Afrikassa noin neljänneksellä. (Nordicom 2011) Television 
levinneisyys on siis lähes sama kuin sähkön, ja sähkö toki onkin yksi edelly-
tys television käytölle. Aivan viime vuosina television katselu on Afrikassa 
vähentynyt kun EU:n tyyppinen hallitusten välinen yhteistyöelin Southern 
African Development Community (SADC) on päättänyt, että sen 12 jäsen-
maata siirtyvät digitaaliseen televisioon vuoteen 2015 mennessä (Road-
map for Digital Broadcasting in SADC). Tansaniassa tämä on jo tapahtunut, 
ja televisionkatsojien määrät ovat romahtaneet. Kansalaisilla ei ole varaa 
digibokseihin. Siirtymä on valmisteilla useissa SADC-maissa, joiden yleis-
tardioyhtiöt koettavat kehittää erilaisia houkuttimia digiboksien omistami-

Matkalla maailmankylään? 
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selle. Varsin usein tämä tarkoittaa sitä, että kansalaiset etääntyvät kansallis-
ten yleisradioyhtiöittensä tarjonnasta ja päätyvät satelliittitarjontaan, jossa 
toki on mukana myös jonkin verran kansallisia yhtiöitä. Diaspora-katselua 
voi harjoittaa Namibiassa asuva tansanialainen siinä missä Hollannissa 
asuva turkkilainenkin.

Radio on levinnyt tuntuvasti televisiota laajemmalle myös köyhissä maissa; 
se on kehitysmaissa edelleen tärkein tiedotusväline.  Afrikassakin on vain 
kourallinen maita, joissa alle puolet väestöstä kuuntelee radiota. (Cush-Cush-
ion & Lewis 2008) Unesco määritteli 1960-luvulla ’minimivaatimukset’ 
tiedotusvälineiden saatavuudelle. Tarkoituksena oli edistää yhteiskunnan 
kehitystä. (Media Development Indicators, 2008) Vain radion osalta nämä 
minimivaatimukset on saavutettu maailmanlaajuisesti. Muiden välineiden 
osalta minimirajoja ei ole saavutettu, ja vaikka esimerkiksi sanomalehtien 
lukumäärät ovat viime vuosikymmeninä lisääntyneet, levikkien kasvu ei 
vielä ole ylittänyt väestön kasvun tuomaa lisäystä.

Uuden teknologian tulo ei ole vaikuttanut viestinnän rakenteiden epätasa-
painoon. Digital divide eli teknologian painottuminen maailman vauraisiin 
osiin on toistaiseksi selviö:

Ullamaija Kivikuru ja Jukka Pietiläinen
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Internetin käyttö siis kasvaa selvästi eniten Afrikassa, Lähi-Idässä ja Latina-
laisessa Amerikassa ja hitaimmin teollistuneessa maailmassa, mutta kiinni 
otettavaa on runsaasti, eritoten Afrikassa ja Aasiassa, joissa myös väestön 
kasvu on nopeaa.

Journalismin klassikko Walter Lippmann totesi jo 1920-luvulla (Lippmann  
1965/1922), että journalismi ei pysty elämään ilman stereotypioita, yksin-
kertaistuksia. Mutta Lippmann sanoi myös, että stereotypiat pitää aika 
ajoin tarkistaa ja nykäistä lähemmäksi uuden tiedon antamaa kokonaisku-
vaa. Tämä puoli asiasta unohtuu usein niin journalisteilta kuin kansalaisil-
takin.

Valtaosa suomalaisistakin muodostaa maailmankuvansa omien rajojen 
ulkopuolelta uutistoimisto Reutersin kehystämänä – ja tyypillistä on sekin, 
että tämän maailman suurimman uutistoimiston tuloista vain rippunen 
tulee enää uutisvälityksestä. Varsinaiset tuotot tulevat pankkien ja liike-
elämän palvelemisesta,  mutta luotettavan maineensa Reuters on kerän-
nyt uutisvälityksen puolelta.  (Boyd-Barrett, 2006)

Ulkomaanuutisten asema on kutistunut jopa laatua korostavissa väli-
neissäkin eri puolilla maailmaa kilpailun myötä, vaikka uutisvälitys onkin 
nopeaa ja tehokasta. Yhdysvalloissa ulkomaanuutisia on aina ollut vain 
muutama prosentti kaikesta journalistisesta sisällöstä, Isossa Britanniassa 
ulkomaanuutisten osuus riippuu siitä, puhutaanko massalehdistä vai laa-
tuvälineistä. Massalehtiä ei muu maailma juuri kiinnosta. Pohjoismaissa 
ulkomaanuutisten osuus on ollut perinteisesti iso, 25-30 prosenttia, mutta 
tämä osuus on selvässä laskussa. Kilpailu kovenee, eikä kilpailua käydä 
ulkomaantapahtumilla, vaikka jokin kohu-uutisen saattaa hetkeksi varas-
taakin huomiomme. Ja useimmiten tämä kohu-uutinen kertoo kriiseistä ja 
katastrofeista, jotka dominoivat ulkomaantapahtumien raportointia.

Sosiaalisen median nousu on tuonut muassaan huolen journalismin tule-
vaisuudesta. Teknisiä edellytyksiä olisi tämän päivän maailmassa sille, että 
itse kukin ryhtyisi rakentamana itselleen verkossa omaa mediaa, keräisi 
tietokoneelleen tai puhelimeensa informaatiota juuri niistä asioista, joista 
on kiinnostunut. Tällöin toki ajatus universaalijournalismista olisi kaukana. 
Etäisten ja ristiriitaisten asioiden yllättävä ja joskus epämiellyttäväkin koh-
taaminen poistuisi. Sekin on jo osoitettu, että jos journalismi katoaa, jon-
kinlaisia informaation valikointiapparaatteja lienee silti  pakko perustaa. 
Vain harva haluaa lopultakaan pitkän päälle ryhtyä amatöörijournalistiksi. 

Matkalla maailmankylään? 
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Viestinnän tutkimuksen klassikko Elihu Katz (1992) on puhunut journalis-
min lopusta vallan toisessa mielessä: hän katsoo journalismiin kuuluvan 
aina valintoja, tulkintoja, syvennyksiä, pohdintoja  – ja nämä ominaisuudet 
ovat katoamassa  ylikorostetun nopeusvaateen alle. Katzin mukaan tämä 
kehitys alkoi ensimmäisestä Persianlahden sodasta, eikä tekniikan kehi-
tyksellä lopultakaan ole tämän seikan kanssa kovinkaan paljon tekemistä. 
Kyse on ammatillisesta  alistumisesta ja luovuttamisesta, laadun hylkäämi-
sestä.

Yllä olevasta huolimatta voi sanoa, että me tiedämme tänään – tai ainakin 
meillä on mahdollisuus tietää – maailman asioista enemmän ja ennen kaik-
kea nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Amerikkalaisen mediatutkija 
James Lullin (2007) mukaan tämä tarkoittaa, että meillä on tänä päivänä 
paremmat mahdollisuudet kuin koskaan ymmärtää muita ihmisiä kaukana 
toisessa maailmankolkassa. Jotkut muut – esimerkiksi brittitutkija Simon 
Cottle (2009) ja ruotsalainen Birgitta Höijer (2004) ovat epäilevämpiä. Maa-
ilmassa raportoidaan kriiseistä ja katastrofeista enemmän ja nopeammin 
kuin koskaan aikaisemmin, mutta vaarana on, että myötämieli ei ota syn-
tyäkseen vaan turrumme kokemaan katastrofiväsymystä. Cottle korostaa, 
että meidän aikamme ihmiset ovat etuoikeutettuja, koska ulottuvillamme 
on tarjolla sekä isojen uutislähteiden nopeaa valtavirtatarjontaa, mutta 
myös vasta- ja vaihtoehtokanavia, jotka kertovat toisenlaisia totuuksia 
(Kuvio 1). Isot globaalit uutisorganisaatiot ovat vahvempia kuin koskaan, 
uudet pienet kanavat ovat syntyneet niiden rinnalle uuden teknologian 
ansiosta. Ongelmana on vain se, että yleisöt eri puolilla maailmaa helposti 
jakautuvat kahtia miljooniin pintauutisten suurkuluttajiin ja paljon vähä-
lukuisempaan perehtyjien ryhmään. Vain jälkimmäinen ryhmä hyödyntää 
vasta- ja vaihtoehtoinformaatiota täydellä teholla. 
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Kuvio 1:2  Viestinnän valta- ja vastavirrat Simon Cottlen (2009) mukaan

Cottlen havainnollisesta kuviosta ei käy selville se, että informaatiovir-
toja dominoivat eri puolilla maailmaa erilaiset kanavat. Yhdysvaltalainen 
mediateollisuus – niin uutispuolella kuin viihteessäkin – on toki niskan 
päällä useissa maailmankolkissa. Esimerkiksi Euroopassa amerikkalaisen 
ohjelmatarjonnan osuus televisiossa on edelleen hitaassa kasvussa, vaikka-
kin esimerkiksi sarjafilmien tuottaminen on osin siirtynyt maihin (esimer-
kiksi Australia, Uusi Seelanti, Hongkong), joiden kustannustaso on alempi. 
Formaatit ovat yhä samanlaisia, ne eivät juuri kiinnity tuotantomaan 
kulttuuriin. Toisaalta eri puolille maailmaa on syntynyt Meksikon, Brasi-
lian, Egyptin ja Nigerian kaltaisia alueellisia televisiotuotannon keskuksia, 
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jotka ovat erittäin tärkeitä lähialueilleen (Straubhaar, 2007). Eurooppa on 
vuosikymmeniä koettanut rakentaa suojamuuria oman mediansa tueksi 
amerikkalaista ylivaltaa vastaan. Uusimpaan varautumissuunnitteluun 
on osallistunut myös yhdysvaltalainen mediahallinto: Kiinan televisio on 
kasvattanut asemiaan aika agressiivisesti viime vuosikymmeninä eritoten 
Afrikassa, mutta osin myös teollistuneessa lännessä. Tämä kehityskulku on 
ruvennut pelottamaan osaa yhdysvaltalaisesta mediateollisuudesta.

Lisämutkia kokonaiskuvaan tuovat varsinkin viimeisten 10-15 vuoden 
aikana suosiotaan kasvaneet mediaformaatit niin televisiossa kuin aika-
kauslehdistössä. Aikakauslehtipuolella formaatit ovat nousseet suurilta 
kielialueilta, ennen kaikkea Yhdysvalloista ja Ranskasta (esimerkiksi Natio-
nal Geographic, Reader’s Digest, Cosmopolitan, Elle), kun taas television 
puolella myös pienemmillä mediamailla ja kielialueilla on ollut mahdolli-
suutensa (esimerkiksi Big Brother on alun perin hollantilainen tositelevi-
sioformaatti).

* * *

Muutama tämän kirjan teksteistä juontaa juurensa kymmenisen vuotta 
sitten julkaistuun teokseen maailman median muuttumisesta1. Tuon kirjan 
kohdennus oli kuitenkin historiassa. Tämä teos pyrkii poikkileikkaukseen, 
antamaan karkean yleiskuvan siitä, millä tavoin ja millaisin ehdoin joukko-
viestimet eri puolilla maailmaa toimivat ja mitä internetin tulo niille mer-
kitsee.

Kirja pyrkii hahmottamaan – hyvin karkealla pensselillä – mediakäytäntöjä 
ja median erityispiirteitä eri puolilla maailmaa. Se puuttuu uutistoimisto-
jen ja muiden kansainvälisten kanavien toimintaan hyvin vähän, koska 
tällaisia yleisesityksiä on jo olemassa muutamia (esim. Boyd-Barrett 1980, 
Boyd-Barrett & Thussu 1992;  Boyd-Barrett 2006; Paterson 2006; Boyd-Bar-
rett & Rantanen 1998; Xin 2012). Tosin tällaistenkin esitysten määrä on sup-
peahko. Syy tutkimusten harvalukuisuuteen on sama kuin se seikka, mikä 
jätti uutis- ja kuvatoimistot tämän kirjan ulkopuolelle: tutkimusta on han-
kala tehdä, koska toimistojen liikuttelemat aineistomäärät ovat uskomat-
toman suuria. Jo pintapuolinenkin tarkastelu edellyttäisi isoja tutkimusre-
sursseja. Lisäksi nykyään ei voi kuvailla ja analysoida isoja uutistoimistoja 
tuomatta kuvaan mukaan niitä pieniä vasta- ja vaihtoehtokanavia, jotka 
uusi teknologia on mahdollistanut. Mutta kyse on haasteesta, johon olisi 
syytä tarttua. Tiedämme yllättävän niukasti niistä mekanismeista, jotka 
päivästä toiseen muovaavat näkemyksiämme maailmasta.

1  Aimo Ruusunen (toim.)(2002): Media muuttuu. Viestintä savitauluista kotisivuihin. Helsinki: Gaudeamus
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Uutistoimistojakin vähemmälle huomiolle tässä kirjassa jäävät elokuva ja 
musiikki, vaikka nekin näkyvät kansalaisten arjessa kaikkialla maailmassa, 
ja molemmat tarjoavat myös näyttöä viestinnän vastavirtojen olemassa-
olosta. Nämä lohkot ovat kuitenkin niin laajoja, että ne vaatisivat koko-
naan oman tarkastelunsa. Musiikkiteollisuus on käymistilassa useammalla 
tasolla, kun sekä tuotanto että vastaanotto muuttuvat kiivaasti (Laurila 
2012). Elokuvan kehitys on jonkin verran rauhallisempaa, mutta sekin tar-
joaa yllätyksiä.  Hollywoodin ohessa elokuvia tehdään teollisuudeksi asti eri 
puolilla maailmaa, myös kehitysmaissa. Esimerkiksi Bollywoodiksi kutsut-
tuun Mumbaihin keskittyy Intian hindinkielinen elokuvateollisuus.  Nige-
rian Nollywoodin toiminta on kasvanut huikeasti viime vuosikymmeninä 
(The Economist 27.7.2009).  Bollywood tuottaa parisataa filmiä vuodessa, 
mutta se kattaa vain alle neljänneksen Intian koko elokuvateollisuudesta, 
joka on maailman laajinta (Rajghatta 2008). Bollywood lyö reippaasti Hol-
lywoodin tuotettujen elokuvien määrässä, mutta niiden markkinoinnissa 
amerikkalaiset toki ovat omaa luokkaansa.

Tämän kirjan valmistumisprosessin aikana on tekijöille selvinnyt se yllättävä 
seikka, että on perin hankalaa, osin jopa mahdotonta, koota luotettavia 
tilastotietoja mediasta eri puolilta maailmaa. Kaksi organisaatiota – Unes-
con tilastotoimisto ja  Göteborgissa toimiva pohjoismainen dokumentoin-
tikeskus Nordicom – ovat keränneet alan tietoja jonkin verran, mutta ne 
ovat paljolti epäjohdonmukaisia ja kaiketi osin epäluotettaviakin. Muuta-
milta aloilta yksinkertaisesti puuttuu tietoja. Unesco on kehittämässä tilas-
tointiaan, mutta toistaiseksi olemme hyvin vajavaisten tietojen varassa. 
Karkeita kuvauksia median kehitystrendeistä eri puolilla maailmaa on 
mahdollista saada, mutta yksityiskohdat ovat kiven takana. Vain internetin 
käyttäjistä on ajankohtaista tietoa saatavilla maailman laajuisesti (http://
www.internetworldstats.com/stats.htm). Internetin käytön laajuudesta on 
näin tullut eräänlainen maan tai maanosan mediakäytön kehittyneisyyden 
mittari; aikaisemmin tällaisena pidettiin sanomalehtipaperin kulutusta. 
Mittari oli selvästi puolueellinen Euroopan suuntaan. Sama väite voidaan 
tietysti kohdistaa internetin käyttöön median ’yleismittarina’ – sekin suosii 
teollistunutta maailmaa. Lisäksi internetin käytön nopeat liikahtelut eivät 
oikein sovi yhteen muiden mediamuutosten kokemuksen kanssa. Interne-
tin käyttö kasvaa nopeasti, kun taas median muutokset ovat yllättävänkin 
hitaita. Siksi emme ole kantaneet kovin paljon huolta siitä, että muutama 
vuosituhannen alusta peräisin oleva lukema on kelpuutettu mukaan. Ne 
osoittavat suuntaa, vaikka ovatkin liki 10 vuotta vanhoja.

Olisi ollut kiintoisaa ja rikastavaa esitellä maailman median tila vaikkapa 
hyvin väljän mutta yhtenäisen teoriakehyksen kautta. Normatiivista tutki-
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musta siitä, miten mediajärjestelmien tulisi toimia, on tarjolla runsaastikin 
(uusimpana Christians & al., 2009), mutta mediajärjestelmien globaaleja 
kuvauksia ja analyyseja ei valitettavasti ole olemassa. 

Ehkä analyyttisin järjestelmien tarkastelyyn pyrkivä teos on Jay Blumlerin 
ja Michael Gurevitchin kirja (1995/1975), joka tarkastelee mediajärjestel-
miä neljältä dimensiolta. Ne ovat media suhde valtioon, median itsenäinen 
kyky ajaa asioita, median ja poliittisen eliitin suhde ja media-instituutioiden 
laillisuusasema. Aika on kuitenkin ajanut hieman Blumlerin ja Gurevitchin 
tarkastelun ohi, ja tämän päivän tunnetuin ja joskin myös väitellyin yritys 
teoreettisempaan tarkasteluun lienee Daniel Hallinin ja Paolo Mancinin 
kirja (2004). Heidän tarkastelunsa perusulottuvuudet ovat pitkältä samat 
kuin Blumlerilla ja Gurevitchilla: median markkina-asema, media poliittiset 
yhteydet, median ammatillistuminen ja median suhde valtioon. 

Hallin ja Mancini tarjoavat kiintoisia kuvauksia teollistuneen maailman 
mediajärjestelmistä, mutta jättävät suurimman osan maailman mediasta 
eli kehitysmaat kokonaan tarkastelunsa ulkopuolelle. Kirjoittajat pyrkivät-
kin hieman myöhemmin (2008/2012) paikkaamaan ja laajentamaan tar-
kasteluaan, mutta järjestelmien kuvauksen kattavuus on tässäkin kirjassa 
edelleen varsin vaatimaton Euroopan ja Pohjois-Amerikan ulkopuolelle 
mentäessä. Itäisen Euroopan varsin vauhdikkaasti muuttuneista media-
järjestelmistä on myös tarjolla erikoisteos (Dobek-Ostrowska & Glowacki 
2008) ja lukemattomia tapaustutkimuksia, mutta tarkastelutapa on taas 
erilainen Halliniin ja Manciniin verrattuna.  Muutamissa tämän kirjan artik-
keleissa on hyödynnetty Hallinin ja Mancinin kehikkoa, mutta ei järjestel-
mällisesti, sillä heidän kehyksensä ei ole valitettavasti yleistettävissä. 

Katsauksen tyyppisiä esityksiä maailman mediasta ja erityisesti globalisaa-
tiosta on englanniksi saatavilla (esim. Thussu 2006). Ne kuitenkin esittele-
vät ei alueiden mediaa aika yleisesti ja painottaen isoja toimijoita kuten 
Yhdysvaltoja. Teokset ovat myös kovin nimi- ja numerovaltaisia, ja tästä 
syntyy ongelmia. Katsaukset vanhenevat näin nopeasti.

Voidaanko edes odottaa, että maailman mediajärjestelmistä voisi raken-
taa monipuolisen ja oikeudenmukaisen teoreettisen tarkastelun? Vaarana 
saattaisi olla, että yhtenäinen teoriaraami synnyttäisi liian yhdenmukaisen 
mielikuvan tilanteista, jotka eivät syvemmässä tarkastelussa osoittaudu-
kaan yhdenmukaistettaviksi. Jotkin mediajärjestelmät voisivat näyttäytyä 
samankaltaisina, vaikka niiden peruslähtökohdat ovat tyystin erilaiset. 
Lisäksi on kovin hankalaa arvottaa ja analysoida esimerkiksi sellaisia  kate-
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gorioita kuin valtion ja median suhde. Lait ja säännökset kattavat vain pie-
nen osan menetelmistä, joilla paineita ja sääntelyä toteutetaan. 

Joudumme siis tyytymään paljon tavanomaisempaan tapaan kertoa maa-
ilman mediasta. Olemme jakaneet maailman sovinnaisesti maanosiin 
ja tarkastelemme niiden median peruspiirteitä. Tällaisen jaon järkevyys 
voidaan toki  kyseenalaistaa. Esimerkiksi  Pohjois-Amerikan ja Euroopan 
media muistuttavta vahvasti toisiaan, kun taas esimerkiksi Aasian voisi 
jakaa huomattavasti pienempiin osiin, koska aasialaiset mediakäytännöt 
poikkeavat hyvinkin paljon toisistaan. Päädyimme kuitenkin maanosakoh-
taiseen jakoon, koska se tuntuu edellyttävän vähiten perusteluja. 

Kirja on myös epälooginen sikäli, että joistakin maanosista (esimerkiksi 
Afrikka, Etelä-Amerikka)  on tarjolla yksi ainoa yleisesitys, joistakin muista 
(esim. Aasia, Pohjois-Amerikka) on nostettu lähitarkasteluun muutamien 
suurten maiden tilanne. Tarkoituksena on konkretisoida erilaisia käytän-
töjä, mutta epäilemättä tämä linja tekee vääryyttä pienempien yhteiskun-
tien mediajärjestelmien tarkastelulle. Yhdysvaltojen osuus on tietoisesti 
suppeahko, ja Yhdistyneen Kuningaskunnan erityisesittely puuttuu koko-
naan. Näistä maista on tarjolla kosolti informaatiota, joten tässä kirjassa 
voimme tyytyä vähempään. Joissakin kohdin nimeämme mediayhtiöitä, 
lehtiä ja televisioasemia, mutta olemme tietoisesti pyrkineet pitämään 
nimiluettelot vähäisinä, sillä vaikka suuret linjat muuttuvat hitaasti, yksit-
täiset välineet katoavat ja uusia syntyy tiheään tahtiin.

Ensimmäisen luvun katsaus maailman mediaan toistaa osin asioita, jotka 
tulevat tarkemmin esiin myöhemmin. Valinta on tietoinen: haluamme 
ensin antaa yleissilmäyksen ja tarkentaa katsetta vähitellen. Ehkä olennai-
sinta Robert Picardin avausartikkelissa on se, että niin suurilta kuin maail-
man mediajätit suomalaisesta horisontista näyttävät, ne ovat itse asiassa 
hyvin vaatimattoman kokoisia verrattuna maailmaa hallitseviin monia-
layrityksiin. 

Väittämät maailmankylästä tuovat muassaan ajatuksen siitä, että medias-
sakin erot katoaisivat – niin kulttuuriset kuin mediatalouteen liittyvät. 
Kumpikaan ulottuvuus ei pidä paikkaansa. Tämä kirja pyrkii osaltaan 
todistamaan, että vaikka uutistyö on tänään jos koskaan hyvin nopeaa, 
media on itse asiassa varsin konservatiivinen voima, jonka muutokset ovat 
hitaita.  Median toimintaedellytykset ja tapa toimia ovat yhä varsin erilaisia 
eri puolilla maailmaa, vaikka yhteisiä piirteitäkin toki on erityisesti silloin, 
kun puhutaan uutisvälityksestä.
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2. Katsaus maailman mediaan
Robert Picard

Tänä päivänä on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin ymmärtää maa-
ilman mediajärjestelmiä ja median toimintaa eri puolilla maailmaa, sillä 
viestintäjärjestelmät, uutisvirrat ja sisällöt ovat sidoksissa toisiinsa maail-
manlaajuisesti. Laaja perspektiivi auttaa meitä ymmärtämään niin median 
toiminnan eroja ja yhtäläisyyksiä, eri alueiden erilaisia painotuksia kuin 
sitäkin, miten eri tavoin mediaa eri puolilla maailmaa käytetään ja miksi 
sillä joillakin alueilla on kiistatta valtaa. 

Tämä luku tarjoaa yleiskatsauksen mediaan Afrikassa, Aasiassa, Euroo-
passa, Latinalaisessa Amerikassa, Pohjois-Amerikassa ja Lähi-Idässä. 
Median laajuus ja painotukset eivät ole historiattomia. Luku tarkastelee 
siksi lyhyesti historiaa ja kulttuureja, jotka ovat vaikuttaneet kehitykseen 
sekä tärkeimpiä alan yrityksiä, jotka tänään toimivat eri puolilla maailmaa. 
Tarkoitus on tarjota suuria linjoja maailmantasolla. Myöhemmät kappaleet 
tarkastelevat tarkemmin eri alueiden tilannetta.

 
Viestinnän voima vaihtelee suuresti

Viestintäpolitiikka, median rakenteet ja kansalaisten mahdollisuudet käyt-
tää mediaa vaihtelevat suuresti alueittain.. Näihin vaihteluihin vaikuttavat 
alueen tai maan yleinen kehitystaso, talous, paikallinen kulttuuri ja histo-
ria. Yleensä median saatavuuden ja mediakäytön heikkouksien takaa löy-
tyy kolme tekijää: lukutaidon laajuus ja taso, sähkön saatavuus ja puhelin-
ten toiminta. Ilman lukutaitoa sellaiset mediamuodot kuin painettu sana 
ja internet jäävät vaille laajaa yleisöä, ja lukutaidon on nähty edistävän 
kiinnostusta mediakäyttöön sellaistenkin viestintämuotojen osalta, jotka 
eivät suoraan liity lukutaitoon. Älyllinen uteliaisuus ja kiinnostus asioihin 
lähipiirin ulkopuolella näyttävät voimistuvan lukutaidon myötä. Ilman säh-
köä taas eivät toimi radio, televisio, video, puhelin, tietokoneet puhumat-
takaan uudemmista viestintämuodoista. Ilman puhelinverkostoa pääsy 
internetiin käy mahdottomaksi. 

Alhainen lukutaito aiheuttaa suuren joukon erilaisia kehitysongelmia, 
sukupuolten epätasa-arvo lisääntyy ja viestintävälineiden käyttö käy 

1  Käännös: Ullamaija Kivikuru
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niukemmaksi. Lisäksi lukutaitotilanne muuttuu hitaasti. YK:n vuosituhat-
tavoitteisiin kuuluvat peruskoulutus ja lukutaito kaikille vuoteen 2015 
mennessä, mutta tavoite  ei näytä täyttyvän, sillä vuonna 2015 maailmassa 
arvioidaan olevan vielä 743 miljoonaa lukutaidotonta aikuista. Ongelmat 
ovat vahvimpia Afrikassa, missä keskimääräinen lukutaitoprosentti on 64, 
72 prosenttia miesten keskuudessa ja 57 prosenttia naisten keskuudessa. 
Aasiassa alueellinen keskiarvo on 82 prosenttia, 88 prosenttia miesten 
keskuudessa ja 76 prosenttia naisten. Latinalaisessa Amerikassa ja Kari-
bian alueella yleisprosentti on 91, miesten lukema 92 prosenttia ja naisten 
90. On kuitenkin muistettava, että kansainväliset määritelmät lukutai-
dosta vaihtelevat suuresti. Peruslukutaidon kriteerinä on yleensä lyhyen, 
sisällöltään yksinkertaisen lauseen lukeminen ja ymmärtäminen. Lehtien 
lukemiseen ja viestintäteknologian käyttöön tarvitaan  huomattavasti 
edistyneempi lukutaito. Lukutaitoprosentit ja erityisesti medialukutaitoon 
yltävät taidot ovat siis kaikkialla kehitysmaa-alueilla taatusti alempia kuin 
edellä esitetyt.

Lukutaidon alhainen taso selittää osaltaan, miksi sanomalehtien levinnei-
syys maailmantasolla vaihtelee suuresti. Afrikassa asuu noin 15 prosenttia 
maailman väestöstä, mutta maanosan osuus sanomalehtien levikistä on 
vain 2 prosenttia. Euroopassa asuu vain 10 prosenttia maailman väestöstä, 
mutta Euroopan osuus sanomalehtien levikistä on 17 prosenttia.

Kuvio 2:1 Sanomalehtien levinneisyys maailmassa (lehtikappaleiden 
määrät, %)

Afrikka

Aasia/Tyynenmeren alue

Eurooppa

Latinalainen Amerikka

Pohjois-Amerikka
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Sähköä tarvitaan kaikkiin sähköisiin välineisiin, ja muidenkin viestin-
tävälineiden toiminta on tavalla tai toisella siitä riippuvainen. Ilman 
sähköä ei yleisön ulottuville saada radion ja television perustarjon-
taa puhumattakaan uuden tekniikan sovellutuksista. Yli kaksi mil-
jardia ihmistä maailman väestöstä on Maailmanpankin mukaan yhä 
ilman sähköä. Heille ei siis voida tarjota juuri mitään mediapalve-
luita. Afrikassa ja Aasiassa puolet väestöstä  on yhä vailla sähköä. 
 
Sähkön saatavuutta on usein pidetty ylipäätään maan tai alueen yhteis-
kunnallis-taloudellsien kehityksen mittarina. Sähkön epätasainen jakau-
tuminen onkin median toiminnassa kiistatta tärkeä tekijä, joka rajoittaa 
eritoten radion ja television saatavuutta ja tehokasta toimintaa. Toisaalta 
Pohjois-Amerikassa asuu ainoastaan 5 prosenttia maailman väestöstä, 
mutta siellä on 25 prosenttia maailman radiovastaanottimista.

Kuvio 2:2 Radiovastaanottimien jakautuminen maailmassa

Sähkön saatavuus vaikuttaa vahvasti myös televisiovastaanottimien jakau-
tumiseen. Afrikassa maailman televisioista on vain reilut 3 prosenttia, 
vaikka siellä asuu 15 prosenttia maailman väestöstä.

Pohjois-Amerikka Oseania
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Latinalainen Amerikka

Aasia
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Kuvio 2:3 Televisiovastaanottimien jakautuminen maailmassa

Epätasapaino on vielä dramaattisempi puhelinten ja puhelinjärjestelmien 
kohdalla. Sataa asukasta kohden on maailman tasolla tarjolla vain 17 lan-
kapuhelinta ja 78 kännykkää. Esimerkiksi Malissa on vain yksi lankapuhe-
lin sataa asukasta kohden, kun taas Saksassa sama lukema on 55. Haitissa 
on 40 kännykkää 100 kansalaista kohden, kun taas lukema Suomessa on 
156. Kun tämä palvelujen epätasainen jakautuminen yhdistetään erilaisiin 
yhteiskunnallisiin ongelmiin, voidaan väittää, että enemmistö maailman 
väestöstä ei koskaan soita yhtä ainoaa puhelua. 

Pääoman puute tai pääoman käytön tiukka valvonta ja kohdennus perus-
tarpeiden tyydyttämiseen vähentää mahdollisuutta tehostaa mediatar-
jontaa ja mediaorganisaatioita. Perustarpeita on paljon. Tämä seikka vai-
keuttaa myös median kulutusta. Jos tulotaso on alhainen, kansalaisilta ei 
riitä varoja sellaiseen ’ylimääräiseen’ kuin median käyttöön. Usein puuttu-
vat välineetkin, esimerkiksi radio- ja televisiovastaanottimet. Tyypillistä on 
myös se, että talous heittelehtii,  ja tämä osaltaan estää median järjestel-
mällistä kehittämistä. Mediahan edellyttää varsin hyvin toimivia infrastruk-
tuureita, teitä, liikennettä ja teollisuutta. Ilman tasaisia rahavirtoja yleisöiltä 
ja  mainostajilta mediainstituutiot eivät voi pitkään toimia. 

Koska mainonnalla on keskeinen osuus median rahoituksessa, mainonnan 
tason täytyy olla riittävä. Alueet, joilla mainonta on laajaa, eri viestintämuo-
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tojen kehitys on tuntuvasti turvatumpaa kuin alueilla,  joissa mainonta on 
heikkoa tai sen taso vaihtelee. Mainonnan laajuus ja tasainen kehitys taas 
riippuvat luonnollisesti kahdesta tekijästä. Ensinnäkin tuotteiden ja palve-
lujen tuotannon täytyy ylittää niiden kysyntä. Mainonnan tehtäväksi tulee 
kasvattaa kysyntää. Toisekseen yhteiskunnassa täytyy olla riittävän iso ja 
riittävän vauras ryhmä kansalaisia, jotka pystyvät ostamaan tuotteita tai 
palveluita. 

Juuri tällaiset tekijät takaavat Pohjois-Amerikalle ja Euroopalle  huikean 
taloudellisen etumatkan mainonnan alueella. Kaksi kolmannesta maail-
man mainonnasta keskittyy näille alueille (Kuvio 2:4). Mainonnan laajuus 
ja sen talous kasvavat nopeimmin Aasian-Tyynenmeren alueilla. Näiden 
alueiden osuus mainonnan maailmanmarkkinoista on neljännes.

Kuvio 2:4 Mainonnan jakautuminen maailmassa  

Internetin saatavuus ja käyttö muuttavat maailmantasolla rajusti uutisten 
ja viihteen kulutuksen tapoja ja välityskanavia. Samalla myös ihmisten väli-
nen yhteydenpito muuttuu. Aasia ja Eurooppa johtavat maailmantilastoja 
internetin käyttäjäluvuissa. Toistaiseksi internetin käyttö ei kuitenkaan ole 
tasaista niilläkään alueilla, joilla sitä käytetään runsaati. Usein internetin 
käyttö jättää yhä jopa kokonaisia väestöryhmiä ulkopuolelle. 

35% Pohjois-Amerikka
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Kuvio 2:5 Internetin käyttö eri puolilla maialmaa 

Kuvio 2:6 Internetin kattavuus koko väestöstä (%) 
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Mediamogulit ja muut suuryhtiöt

Viestintäalan tutkimus korostaa usein erityisesti kansainvälisissä tarkaste-
luissa mediayhtiöiden suurta kokoa. Itse asiassa suurin osa niistä on kui-
tenkin pieniä tai keskisuuria varsinkin verrattuna muilla elämän alueilla 
toimiviin maailmanlaajuisiin yhtiöihin. Toki maailmassa on globaalisti 
toimivia mediayhtiöitä, joilla on tuhansia työntekijöitä ja joiden myynti 
kohoaa satoihin miljooniin, kenties miljardeihinkin euroihin, mutta muut 
ovat vielä paljon isompia. Muutamat media-alan kärkinimet toimivat kyllä 
kaikkialla maailmassa: Walt Disney, Bertelsmann, Time Warner, News Corp., 
Vivendi, ehkä muutama muukin. Meille syntyy helposti mielikuva siitä, että 
tällaiset yhtiöt ovat jättiläismäisiä globaaleja toimijoita.

Totuus on kuitenkin se, että maailman suurimmat yhtiöt ovat 10-20 kertaa 
isompia kuin suurimmat mediayhtiöt (Kuvio 2:7). Maailman 500 suurim-
man yhtiön joukosta on vain kaksi prosenttia mediayhtiöitä, ja nekin ovat 
listoilla vasta sijojen 200 ja 300 välissä. Maailman laajin yhtiö Wal-Mart 
on 11 kertaa laajempi kuin kaksi suurinta media-alan yhtiötä, Vivendi ja 
Comcast, 13 kertaa suurempi kuin News Corp. ja 19 kertaa suurempi kuin 
Bertelsmann.

Kuvio 2:7  Maailman suurimpien yhtiöiden ja maailman suurimpien 
mediayhtiöiden liikevaihto (2011)

Lähde: Forbes Global 550, http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2011/full_list/
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Pohjoismaissa on laajoja alueellisia media-alan yhtiöitä, mutta niiden koko 
on vain kymmenesosa maailman suurimmista media-alan toimijoista. 
Bonnier, Sanoma ja Schibsted ovat Pohjoismaiden suurimpia media-alalla, 
mutta vain kuusi pohjoismaista mediayhtiötä yltää miljardin euron liikevaih-
toon vuodessa. Yhtiön liikevaihdon suuruus vaikuttaa sen kykyyn toimia 
kansainvälisesti ja useilla toimintalohkoilla. Tämä pätee erityisesti kalliiseen 
audiovisuaaliseen toimintaan.

Kuvio 2:8  Pohjoismaiden suurimmat media-alan yhtiöiden liikevaihto 
(2010)

 

Alueittainen tarkastelu
Tämän luvun loppuosa käsittelee median kehitystä ja nykytilaa eri puolilla 
maailmaa. Erot ovat suuria niin median kehityksessä kuin sen yhteiskunnal-
lisissa kehyksissä ja kulttuurisissa vaikutuksissa. Myös mediafilosofiat eroa-
vat toisistaan suuresti. Yleistykset ovat vaarallisia, sillä jo yksittäisten maiden 
sisällä olot saattavat hyvinkin poiketa suuresti alueen kokonaiskuvasta. Toi-
saalta karkeatkin alueelliset suuntaviivojen kuvaus on kuitenkin hyödyllistä 
kokonaisuuksien hahmottamisen ja vertailujen tekemisen pohjaksi. Seuraa-
vassa esityksessä aluejako eroaa osin siitä, mitä käytetään tarkemmassa tar-
kastelussa myöhemmin – tämä pätee erityisesti Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan 
osuuksiin.
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Teksti lähtee liikkeelle Euroopasta ja siirtyy sitten sitten Pohjois-Amerik-
kaan, koska näiden alueiden kehitys auttaa ymmärtämään sitä, mitä muu-
alla maailmassa nedia.alalla tapahtuu.

 
Euroopan media
Euroopasta on helppo erottaa kolme omalakisesti kehittynyttä ja kehit-
tyvää media-aluetta: läntinen, keskinen ja itäinen Eurooppa. Läntinen 
Eurooppa alkaa Espanjasta ja ulottuu Pohjoismaihin. Itäiseen Eurooppaan 
kuuluvat Puola, Baltian maat, Venäjä, Slovakia, Ukraina ja Balkanin maat. 
Keski-Eurooppaan ovat historiallisesti kuuluneet Saksa, Böömi (nykyään 
Tsekinmaa), Itävalta, Unkari ja Sveitsi. 

1800-luvulla Keski-Eurooppaa pidettiin maaosan kulttuurin ja sivistyksen 
kehtona. Alueen mainetta pitivät yllä sellaiset isot kaupungit kuin Berliini, 
Praha, Budapest, Wien ja Zürich, ja niistä myös mediayhtiöt lähtivät kehit-
tymään; mediahan on kaiken kaikkiaan vahvasti  urbaani ilmiö. Jokaisessa 
näistä kaupungeistä oli runsaasti yliopistoja, teattereita, musiikkielämää, 
pankkeja – ja julkaisutoimintaa. Toisen maailmansodan jälkeen käsite 
Keski-Eurooppa katosi ihmisten tajunnasta noin 50 vuodeksi, ja käsitettä 
Länsi-Eurooppa ruvettiin käyttämään viittaamaan ei-kommunistisiin mai-
hin niin Atlantin rannikolla kuin keskisessä Euroopassakin. Itä-Eurooppa 
taas viittasi sosialistisiin maihin niin keskisessä kuin itäisessäkin Euroo-
passa. Vuoden 1989 jälkeen Keski-Eurooppa on saanut takaisin entisen 
merkityksensä, ja vanhat kulttuuriset keskuskaupungit ovat palautumassa 
entiseen arvoonsa.

Tänä päivänä läntisen Euroopan yhteiskunnat ovat kehittyneitä, teollis-
tuneita ja alttiita omaksumaan uutta teknologiaa. Koulutus on korkealla 
tasolla, demokratia vallitsee ja taloudet ovat sekatalouksia, jotka pyrkivät 
takaamaan hyvinvoinnin kaikille kansalaisilleen, vaikka talouden takautu-
mia kohdataankin. Euroopan unionin (EU) laajentuminen ja voimistuminen 
on lisännyt erityisesti läntisen Euroopan maiden välistä talousyhteistyötä.

Läntisen Euroopan yhteisen historian perusta luotiin 1500 vuotta sitten 
Rooman valtakunnan,  viikinkien ja frankkien liikehdinnän myötä. Kauppa 
tuli mukaan noin 1000 vuotta sitten Rooman imperiumin sisällä. Noin 500 
vuotta sitten Euroopan keskeisiksi maiksi kehittyivät Britannia, Ranska, 
Espanja ja Italia, vaikka rajat alituiseen vaihtelivatkin. Espanja ja Italia kor-
vautuivat vähitellen Itävalta-Unkarilla. Tänä päivänä kärjessä ovat vauraat 
ja väestörikkaat Saksa, Ranska ja Iso-Britannia.
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Ihmisten välinen yhteydenpito auttoi menneinä vuosisatoina kehittämään 
aineksia yhteiseen kulttuuriin ja yhteiseen filosofiaan. Tänä päivänä näitä 
yhteisiä aineksia on runsaasti, ja ne ovat niin luonnollisesti asettuneet 
osaksi ihmisten elämää, ettei niitä enää edes tunnisteta.

Läntinen Eurooppa on median historian kannalta tärkeä, koska Johannes 
Gutenbergin kehitti Mainzissa vuonna 1440 maanosan ensimmäinen täy-
sin integroidun kirjapainojärjestelmän. Tämä teknologia johti nykyaikaisen 
sanomalehden kehittymiseen 1600- ja 1700 –luvuilla. Läntisestä Euroo-
pasta tuli näin demokraattisten ajatusten ja valistuksen tyyssija 1700- ja 
1800-luvuilla. Tämän kehityksen myötä  syntyivät tämän päivän tärkeät 
arvot ihmisoikeuksista ja sananvapaudesta.

Läntinen Eurooppa oli myös kärjessä, kun merenalaiset kaapeliyhteydet 
ja sähkösanomajärjestelmät kehitettiin, ja pian niiden jälkeen syntyivät 
myös sekä kansalliset että kansainväliset puhelinverkot. Ansio langatto-
man viestinnän kehittämisestä kuuluu Guglielmo Marconille (1874-1937), 
joka kehitti laitteitaan 1800-luvun lopulla ja loi näin pohjan radiolle, myö-
hemmin myös televisiolle. Televisio julkistettiin Berliinissä ja Lontoossa 
1930-luvulla, joskin sen varsinainen valtakausi alkoi toisen maailmansodan 
jälkeen.

Läntisen Euroopan mediakehitys perustuu liberalismiin ja demokratian 
hengelle. Sanomalehdet ovat yksityisessä omistuksessa, ja puoluepoliitti-
sesti sitoutuneillakin lehdillä on yhä sijansa, joskin varsin pieni. Mainonta 
on tärkeä lehdistön taloudelle. Aikakauslehdet ovat yksityisessä omis-
tuksessa. Ne kohdentuvat etupäässä kotimarkkinoihin, ja ne kilpailevat 
tiukasti keskenään, joskus jopa verisesti. Radion ja television toiminta-
alueeseen kuuluvat niin julkisomistuksessa olevia yleisradioyhtiöitä kuin 
kaupallisia radioita ja televisioita. Joissakin maissa – eritoten pohjoisessa 
Euroopassa – myös paikallis- ja yhteisöradiotoiminnalla on sijansa. 

Läntisessä Euroopassa – ensin Englannissa, sitten nopeasti myös manner-
Euroopassa – myös kehittyivät 1920-luvulla ensimmäiset hahmotelmat 
julkisen palvelun yleisradiotoiminnaksi. Myöhemmin tästä mallista tuli 
Euroopan vallitseva radio- ja televisiotoiminnan muoto, joka tosin on viime 
vuosikymmeninä saanut vahvaa vastusta kaupallisesta radiosta ja televisi-
osta. Toisaalta Euroopassa kehittynyt kaupallinenkin radio- ja televisiotoi-
minta on saanut paljon vaikutteita yleisradiotoiminnan ihanteista. 

Elokuvatuotanto on kaikkialla Euroopassa yksityisessä omistuksessa. 
Monessa maassa hallitus tukee elokuvatuotantoaan pitääkseen yllä kan-
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sallista kulttuuria. Maanosan tärkeimmät elokuvatuottajat  ovat Ranskassa, 
Saksassa, Isossa Britanniassa ja Italiassa.

Tyypillistä läntisen Euroopan mediajärjestelmille on ollut sanomalehden 
vankka asema sekä se, että muutama sanomalehti on saanut johtavan ase-
man maan sisällä. Usein näillä laatulehdillä on ollut vaikutusvaltaa maansa 
rajojen ulkopuolellekin, esimerkkeinä Ranskan Le Figaro ja Le Monde, Sak-
san Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutche Zeitung ja Die Welt. Italian 
Corriere della Serra, Espanjan El Pais ja Sveitsissä Neue Zurcher Zeitung  
ovat myös tällaisia lehtiä. Ison Britannian sanomalehtimaisemalle on tyy-
pillistä jyrkähkö jako massa- ja laatulehtiin. Laatulehtiä ovat The Times ja 
The Observer. Vahvoja uutis- ja ajankohtaisaikakauslehtiäkin Euroopasta 
löytyy: Der Spiegel ja Stern Saksassa, The Economist Isossa Britanniassa ja 
L’Express Ranskassa. Jako laatu- ja massalehtiin on viime vuosikymmeninä 
ollut kautta linjan hämärtymässä.

Televisio, internet ja  mobiilit uutispalvelut ovat antaneet yleisölle run-
saasti vaihtoehtoja. Tällä on hintansa: sanomalehtien levikit ovat laskussa 
kaikkialla Euroopassa. Lasku on ollut dramaattinen Kreikassa, Espanjassa 
ja Isossa Britanniassa, kun taas pohjoisen Euroopan lehdet ovat selvin-
neet paljon paremmin. Levikkien laskua on terävöittänyt mainostulojen 
lasku, suureksi osaksi siksi, että maanosa on kokenut kaksi talouslamaa 
2000-luvulla.

Euroopan tärkeimpiä mediayhtymiä ovat Bertelsmann (Saksa), Pear-
son (Iso Britannia), Mediaset (Italia) sekä Vivendi-Universal ja  Hachette 
(Ranska). European Broadcasting Union (EBU) on maanosan yleisradioyhti-
öiden ja muutamien kaupallisten televisiotoimijoiden yhteistyöelin, jonka 
ohjelmavaihto on hyvin tärkeää uutistyön arjessa. EBU:lla on myös jonkin 
verran muuta ohjelmatoimintaa ja –vaihtoa, muun muassa vuosittaiset 
Eurovision laulukilpailut.

Useimmat keskisen ja itäisen Euroopan valtiot ovat alle satavuotiaita, ja 
niiden rajat ovat muotoutuneet monien vaiheiden kautta ensimmäisen 
maailmansodan jälkeen. Poikkeuksia ovat Bulgaria, Romania ja Venäjä. 
Venäjä – ja sen myöhempi muoto Neuvostoliitto (1922-1990) – on ollut 
alueensa johtava valtio vuosisatoja. Venäjä valloitti Kaukoidän 1500- ja 
1600-luvuilla ja jatkoi laajentumistaan 1800-luvun lopulla ja 1900-luvulla, 
kun se liitti itseensä alueita Kiinalta ja Japanilta. Tuhat vuotta sitten skan-
dinaavit Ruotsin johdolla hallitsivat osia Venäjästä, Baltiasta, Puolasta ja 
Mustanmeren maista. Reilut 800 vuotta sitten mongolit pyyhkäisivät kohti 
länttä ja valloittivat isoja alueita, joilta ne myöhemmin poistuivat mutta 
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jättivät kulttuurisen jälkensä alueelle. Puola on ollut alueensa merkittävä 
vaikuttaja, ja 1300- ja 1400-luvuilla Puolan vaikutus ulottui Mustalleme-
relle saakka. Sittemmin Puola menetti alueita sekä Ruotsille että Venäjälle 
ja lakkasi olemasta itsenäinen valtio 1700-luvulla. Maa itsenäistyi uudel-
leen vuonna 1918.

Itävalta-Unkarin alueet ovat vaihtaneet muotoaan erinäiset kerrat vuosi-
satojen kuluessa: kelteillä, roomalaisilla ja viimein Habsburgeilla on ollut 
osansa näissä aluevaihdoksissa. Itävalta-Unkari katosi kansakuntien jou-
kosta ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Sen alueille syntyi useita val-
tioita: Tsekkoslovakia, Jugoslavia ja Unkari.  

Kaikilla edellä mainituilla muutoksilla on ollut myös kulttuuris-tiedonväli-
tyksellinen ulottuvuutensa. Rajojen vaihdokset eivät ole katkaisseet vähi-
tellen syntyneitä yhteyksiä.

Sosialismin aikaan itäisen Euroopan maat ja osa entisen Itävalta-Unkarin 
maista kehittivät mediajärjestelmiä, joissa hallitus, puolue tai puoluetta 
lähellä olevat organisaatiot omistivat median. Vuodesta 1989 lähtien vies-
tintävälineitä on näissä maissa yksityistetty. Tänä päivänä sanomalehdet 
ovat yksityisessä omistuksessa, mutta mainonnan tuki näille välineille 
on hyvin epätasaista. Yhteydet poliittisiin puolueisiin ovat yhä vahvoja 
monissa maissa. Aikakauslehdet ovat niinikään yksityisessä omistuksessa, 
mutta niiden kehitystä haittaa se, että mainonnasta saadut tulot ovat niuk-
koja ja rahavirrat epätasaisia. 

Valtion omistamat radio- ja televisioyhtiöt ovat muodollisesti vaihtuneet 
yleisradioyhtiöiksi, mutta ne ovat huomattavasti heikompia kuin läntisessä 
Euroopassa ja taipuvat helposti kulloisenkin hallituksen painostukseen. 
Useimmissa maissa on myös kaupallisia radio- ja televisioyhtiöitä, mutta 
nekin ovat heikoissa kantimissa, koska mainostulot ovat vähäisiä. Vaikka 
näissä maissa on tänään tuntuvasti enemmän vapauksia kuin ennen, 
monet – jopa muutamat maat, jotka nyt kuuluvat Euroopan unioniin – tais-
televat edelleen sananvapauden puolesta ja hallituksen painostusta vas-
taan niin radion ja television kuin painetun sanan puolella. Viime vuosina 
erityisesti Bulgarian, Unkarin, Romanian, Ukrainan, Balkanin ja Venäjän 
mediassa on ollut tällaisia ongelmia.

Keskisessä ja itäisessä Euroopassa lukutaito on korkealla ja koulutustaso 
ylipäätään hyvä, mutta alueen monet kielet rajoittavat mediatuotteiden 
kauppaa maasta toiseen. Talous horjuu, eikä tekninen taso ole huikea, joten 
median rakenteet eivät kehity kovin nopeasti. Painettu sana on järjestään 
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yksityisessä omistuksessa, mutta radion ja television puolella kukoistaa 
sekajärjestelmä. Tästä huolimatta näyttää edelleen olevan vaikeaa pitää 
median toiminta irrallaan hallitusten vaikutuksesta. Monet sanomalehdet 
ja kaupalliset televisiokanavat ovat nykyään oligarkkien omistuksessa,. ja 
näillä taas on usein hyvin läheiset suhteet vallassa oleviin puolueisiin.

Kun sosialismi hellitti otettaan itäisen Euroopan maissa, läntisen Euroo-
pan mediayhtiöt aktivoituivat itäisessä Euroopassa. Ne ostivat päivälehtiä, 
aikakauslehtiä ja radioasemia. Suurimpia ja vilkasliikkeisimpiä tällaisista 
yhtiöistä ovat olleet  Ringier (Sveitsi), Bertelsmann (Saksa), SBS Broadcas-
ting (Luxemburg), UPC (Hollanti), Alex Springer (Saksa), Sanoma (Suomi), 
Egmont (Tanska) ja Bonnier (Ruotsi).

Keski- ja Itä-Euroopassa aktiiveja mediayrityksiä ovat  Network ja Kosmos 
TV (Venäjä). RT (Russia Today) on monella kielellä toimiva, hallituksen omis-
tama televisiokanava, josta on tullut merkittävä myös kansainvälisesti. 
Moskovshy Komsomolets ja Komsomolskaya Pravda (Venäjä) tunnetaan 
Puolassa nimellä Gazeta Wyborcza ja Rzeczpospolita. Suomenlahden ete-
läisellä rannalla ja Itämeren alueella ylipäätään keskeisiä lehtiä ovat  Posti-
mees ja Eesti Päevaleht Virossa, Diena Latviassa, ja  Lietuvos Rytas Liettuassa. 
Uutistoimistojen nimet ovat viime vuosikymmenten aikana moneen ker-
taan vaihtuneet, ja niiden toimintasperiaatteetkin ovat uusiutuneet.

 
Pohjois-Amerikan media

Kanadassa ja Yhdysvalloissa ovat mediajärjestelmät pitkälle kehittyneitä. 
Näissä maissa on  korkea lukutaito,  niin mainonnan tuki medialle koh-
dallaan sekä vahva talouden ja teknologian  osaamainen. Lisäksi kansa-
laiset käyttävät mediaa runsaasti. Kaikki viestintävälineet ovat kaupallisia, 
mutta poikkeuksiakin on, esimerkiksi Kanadan  yleisradioyhtiö Canadian 
Broadcasting Corporation ja Yhdysvaltojen pienehkö Public Broadcasting 
System. Molemmat ovat julkisia, ja  niiden toiminta muistuttaa Euroopan 
yleisradiotoimintaa. Yhdysvaltalaisen yleisradioyhtiön talous toki on aivan 
eri pohjalla kuin eurooppalaisten vastineidensa. Pohjois-Amerikan media-
kehityksessä on vahvoja vaikutteita Isosta Britanniasta, Ranskasta ja Espan-
jasta, ja nämä vaikutteet on helppo havaita. Ehdottomasti eniten Pohjois-
Amerikan median muotoutumiseen on vaikuttanut Iso Britannia.

Alueen varhaisin mediakehitys alkoi Yhdysvaltojen itäosista ja Kanadasta, 
sitten media laajeni väestön myötä länteen 1800-luvulla. Kun radiotoi-
minta alkoi 1900-luvulla, kehitys haarautui. Brittiläiseen imperiumiin kuu-
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luva Kanada omaksui julkisen palvelun järjestelmän. Myöhemmin siihen 
liittyi eurooppalaiseen tapaan myös yksityisessä omistuksessa olevia alan 
kaupallisia yrityksiä. Maassa ei ollut vahvaa keskushallintoa, joten yksityiset 
radio- ja televisioyhtiöt toimivat lähinnä paikallisesti. Yhdysvalloissa taas 
radiotoiminta alkoi paikallisena ja yksityisenä. Yhdysvalloissakaan ei ollut 
tuohon aikaan vahvaa keskushallintoa.  Valtakunnanlaajuisen radiotoimin-
nan aloittamista vastaan puhuivat niin maantiede, väestön sijoittuminen 
kuin tekniset rajoituksetkin.

Tänä päivänä Yhdysvaltojen sanomalehtien kärkeen kuuluvat New York 
Times, Washington Post, Chicago Tribune, Los Angeles Times, Wall Street 
Journal ja USA Today. Kaksikielisen Kanadan puolella tärkeimmät lehdet 
ovat The Globe and Mail, Toronto Star ja Le Journal de Montreal. Sekä Kana-
dassa että Yhdysvalloissa on aktiivisia kuluttajalehtiyhtymiä, jotka ovat 
mukana myös julkaisemassa keskeisiä ajankohtaistyyppisiä aikakauslehtiä, 
MacLean’s Kanadassa ja Time ja Newsweek  Yhdysvalloissa, joskin eritoten 
yhdysvaltalaiset uutisaikakauslehdet ovat pitkään olleet vaikeuksissa.

Painetun sanan lukijakuntaluvut ovat olleet rajussa laskussa Pohjois-Ame-
rikassa jo neljän vuosikymmenen ajan. Kun tämä trendi on yhdistynyt viime 
vuosien talouslamaan, tulos on ollut lamaannuttava. Sanomalehtiyhtiöt 
ovat järjestään erittäin suurissa talousvaikeuksissa, ja konkursseja on tullut 
suurten ja arvostettujen lehtienkin parissa – esimerkkinä Tribune-yhtymä, 
CanWest, Freedom Communications ja  Journal Register Company. Sisään 
tulevan rahan ehtyminen ja isot lainat ovat ajaneet yhtiöt konkurssiin.

Yhdysvaltojen suurimpia radio- ja televisioverkostoja ovat American 
Broadcasting Company, Columbia Broadcasting System ja National Broad-
casting Company. Niitä ovat täydentäneet viime aikoina sellaiset pienem-
mät verkostot kuin Fox, CW Network ja voimakkaat espanjankieliset yhtiöt 
Univision ja Telemondo. Kaapelin tulo markkinoille 1970-luvulla toi muas-
saan maksukanavat, joilla kyllä on myös mainoksia. Näistä vahvimpia ovat 
HBO, Showtime, ESPN, Disney Channel ja Discovery Channel.

Hollywood hallitsee sekä elokuva- että television-ohjelmien tuotantoa, 
mutta nykyään suurimman osan studioista ja tuotantoyhtiöistä omistavat 
ulkomaiset yhtiöt.  Hollywoodissa noin neljänneksen elokuvista tuottavat 
nykyään ns. vapaat elokuvatuottajat. Mutta miten vapaita ne itse asiassa 
ovat, kun ne käyttävät isojen studioiden levityskoneistoja? 

Yhdysvaltojen isoja, alan useilla lohkoilla toimivia mediayhtiöitä ovat Time 
Warner, Viacom, News Corp. ja Walt Disney.

Katsaus maailman mediaan
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Afrikan media

Afrikan nykyisiin mediaoloihin ovat vaikuttaneet yhtäältä siirtomaahisto-
ria, toisaalta vapautusliikkeet. Median peruspiirteet ovat kaikkialla tässä 
laajassa maanosassa samantyyppisiä, joskin kehitysvaiheet ja kulttuuriset 
vaikutteet ovat olleet erilaisia. Saharan alueella sanomalehtien kehityk-
sessä näkyy arabien, ranskalaisten ja italialaisten vaikutus, kun taas Saha-
ran etelänpuoleisissa maissa sanomalehtiä ovat perustaneet brittiläiset, 
saksalaiset ja portugalilaiset siirtomaaisännät. Eteläisessä Afrikassa vai-
kutteet ovat tulleet Isosta Britanniasta ja Hollannista, itäisessä Afrikassa ja 
osissa Länsi-Afrikkaa niinikään briteiltä.

Kaikkien viestintävälineiden alkuperäinen tehtävä 1700- ja 1800-luvuilla 
oli tukea siirtomaahallintoa ja sen virkamiehiä. Valtaväestön tarpeille ei 
paljon huomiota pantu. Siirtomaahallinto ja siirtomaaisäntämaista peräi-
sin olevat liikemiehet perustivat sanomalehtiä lähinnä edistääkseen omia 
poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia etujaan. Näin tapahtui varsinkin Rans-
kan, Englannin ja Portugalin siirtomaissa. Myös lähetyssaarnaajat perusti-
vat lehtiä, joiden tarkoitus oli luonnollisesti edistää kyseisen kirkon asiaa. 
Aktiivisimpia olivat katoliset, mutta eivät anglikaanit ja presbyteeriset kir-
kot jääneet paljon katolisista jälkeen. 

Alkuaikojen lehdet käyttivät järjestään siirtomaahallinnon kieltä, ja varsin 
monet afrikkalaiset lehdet tekevät näin tänäkin päivänä. Siirtomaahallin-
non kielestä on tullut itsenäisen valtion virallinen kieli – osin siksi, että 
heimokieliä on monta, eivätkä kielet kunnioita kansallisvaltioiden rajoja. 
’Omaa’ kieltä ei ole helppo valita mediajärjestelmän pohjaksi. Lähetyssaar-
naajien lehdet taas vaihtoivat kolonialistien kielestä jo varhain useimmiten 
ilmestymisseutunsa pääkieleen päästäkseen lähemmäksi vastaanottaji-
aan. Näin lähetystyöntekijät myös päätyivät muotoilemaan useiden kiel-
ten kirjoitusasua ja kirjakielen vakiintumista eri puolilla Afrikkaa.

Afrikan mantereen vanhimmat säännöllisesti ilmestyvät lehdet perus-
tettiin Egyptiin palvelemaan Napoleon I:n armeijan tarpeita. Courier de 
l’Egypte (1798) tuki Ranskan armeijaa ja hallintoa, kun Ranska yritti alis-
taa Egyptin hallintaansa. Lehti epäonnistui tässä tehtävässä. Cape Town 
Gazette ja African Advertiser perustettiin Kapkaupunkiin vuonna 1800. Ne 
ovat tiettävästi vanhimmat englanninkieliset lehdet Saharan eteläpuolei-
sessa Afrikassa. Seuraavana vuonna Sierra Leonessa alkoivat ilmestyä Royal 
Gazette ja Sierra Leone Advertiser. Niitä on usein väitetty Saharan eteläpuo-
leisen Afrikan vanhimmiksi lehdiksi. Arabiankielisen hallinnon alueilla Al 
Ra’id al Tunisi alkoi ilmestyä Tunisiassa vuonna 1861 paikallisen hallituk-
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sen äänitorvena. Arabihallinto perusti Tripoliin Trablus al Maghrib -lehden 
oman hallintonsa viestintätarpeiden tyydyttämiseksi.

Kautta 1700- ja 1800-lukujen Afrikan valtaväestöllä ei ollut osaa eikä arpaa 
alueen sanomalehtien tekemisessä tai käytössä  – alkuperäisväestön ei 
useimmiten edes sallittu osallistuvan toimitustyöhön. 1800-luvun lopussa 
muutamia afrikkalaisten perustamia lehtiä alkoi ilmestyä Egyptissä, Länsi-
Afrikassa ja Etelä-Afrikassa. Ne käyttivät yleensä aluksi oman maansa viral-
lista eli siirtomaahallinnon kieltä, mutta myöhemmin aktivistit kehittivät 
afrikkalaiskielten kirjakieltä tehostaakseen työtään pääväestön keskuu-
dessa lehtien avulla.

1800-luvun lopusta lähtien lukutaito laajeni eri puolilla Afrikkaa,  ja eri 
puolille nousi pienten ryhmien liikkeitä, jotka pyrkivät nostattamaan afrik-
kalaista kansallistunnetta. Useimmat tällaisten liikkeiden kärkihahmot 
saivat koulutuksensa joko siirtomaahallinnon tai lähetyssaarnaajien yllä-
pitämissä kouluissa, ja monesti useat tulevista johtajista toimivat alussa 
siirtomaahallinnon tehtävissäkin. Joitakuita lähetettiin Eurooppaan hank-
kimaan yliopistokoulutus taloustieteissä, yhteiskunnallisissa aineissa ja 
kirjallisuudessa. He avustivat lehtiä ja perustivat uusia lehtiä edistääkseen 
asiaansa. Lehdet olivat usein hyvin vahvasti poliittisia, jopa vallankumouk-
sellisia, ja ne päätyivätkin helposti siirtomaahallinnon sensuurin kouriin. 
Syntyi perinne siitä, että kansallismielisten liikkeiden lehtiä painettiin salaa 
tai niitä painettiin ulkomailla ja levitettiin sieltä käsin. Tällaisia Lontoossa 
ja Pariisissa julkaistuja mutta Afrikkaan jaettuja lehtiä ilmestyy jonkin ver-
ran edelleen. Varsinkin 1960-luvun itsenäistymisaallon aikana ja heti sen 
jälkeen tällaisilla, vallanpitäjiä kritikoivilla lehdillä oli vahva auktoriteetti-
asema useiden maiden lukeneiston keskuudessa.

Kansallismielisten liikkeiden lehtiä on ollut lukemattomia eri puolilla Afrik-
kaa. Esimerkkejä ovat Nigerian West African Pilot eli ”Zik” (1957) ja Kenian 
Muiguithania (1920), jonka perusti Jomo Kenyatta, itsenäisen Kenian ensim-
mäisen presidentti. Etelä-Afrikassa Pixley Seme, African National Cong-
ressin (ANC) varhainen johtaja, perusti Ikwezele Africa -nimisen lehden jo 
vuonna 1928. Egyptissä Gamal Abdul Nasser ja Anwar Sadat perustivat Al 
Gumhuriyah -lehden edistämään lyhyaikaista  Yhdistynyttä arabitasavaltaa 
(1958-61). Molemmista toimittajista tuli myöhemmin maan presidenttejä. 
Tansanian Julius Nyerere, itsenäistyneen maan ensimmäinen presidentti, 
toimitti Sauti ya Tanu -nimistä lehteä (1956), ja runoilija  Leopold Sedar-
Senghor, myöhemmin Senegalin presidentti, toimitti aikakauslehteä 
nimeltä La Condition Humaine (1948).

Katsaus maailman mediaan
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Kun itsenäisyysaatteen tuulet rupesivat puhaltamaan vahvasti eri puolilla 
Afrikan mannerta 1900-luvun puolivälissä, itsenäistyneet maat rupesivat 
perustamaan lehtiä pääväestölle, kuitenkin seuraten usein siirtomaaisän-
tien mallia. Myös median omistuksen malli tuli edeltäjiltä: useimmiten hal-
litukset omistivat lehdet. Vasta itsenäistyneet maat perustivat hallituksen 
lehtiä ja radioasemia eivätkä sallineet yksityisiä medioita. Joissakin maissa 
yksityiset lehdet olivat sallittuja, mutta niitä valvottiin tiukasti.

Siirtomaakauden jälkeisessä Afrikassa Voice of the Arabs -radio aloitti toi-
mintansa Egyptissä lyhytaaltolähetyksinä  Nasserin hallinnon aikaan. Sen 
teemana oili panafrikkalaisuus. Radioasema tuli tunnetuksi rohkeasta 
toimituspolitiikastaan, se kun julkisti runsaasti poliittisia uutisia muista 
arabimaista ja erityisesti sellaisia uutisia, jotka olivat epäsuotuisia Egyp-
tille. Lyhytaaltoasemista tuli monissa maissa erilaisten oppositioryhmien 
kanavia.

1970-lukuun mennessä useimmissa Afrikan maissa oli havaittu, miten tär-
keää viestintävälineiden kehittäminen oli. Uutis- ja ajankohtaistoiminta 
valjastettiin tukemaan kansallista politiikkaa, taloutta ja yhteiskuntakehi-
tystä. Peruslinja oli selvä: median tuli palvella kasvatuksellisia tavoitteita. 
Viihteelle ei paljon painoa pantu. Juuri Afrikan hento ja totinen media oli 
keskiössä 1970-luvulla alkaneessa väittelyssä uudesta viestintäjärjestyk-
sestä, joka alkoi sitoutumattomien maiden liikkeessä ja eteni sieltä YK-
järjestöihin, erityisesti Unescoon. Afrikan osalta ottelu päättyi ratkaisemat-
tomaan: viestintäolot eivät juuri muuttuneet.

Tänä päivänä Afrikan median kehitystä vaikeuttavat epätasaiset ja alhai-
set lukutaitoluvut. Vaihtelua on runsaasti myös yksittäisten valtioiden 
sisällä. Kaikissa maanosan maissa on tänään peruskoulujärjestelmä, joten 
nuoremmat ikäluokat osaavat lukea ja kirjoittaa, mutta vanhempien kes-
kuudessa on suurta vaihtelua – erityisesti naisten. Myös kielikysymys on 
hankala. Afrikan media käyttää edelleen usein eurooppalaisia kieliä siitä 
syystä, että niiden avulla pyritään edistämään kansallista tai alueellista 
yhteisyyttä. Maaseudun ja kaupungin erot ovat edelleen suuria, ja talous-
kin on edelleen jarruna: tarpeita on paljon, poliittinen tasapaino horjuu ja 
hallitukset toimivat poukkoilleen. Useimpien maiden mediassa on tänään 
sekahallinto, mukana on sekä julkisia että yksityisiä tahoja erityisesti radio- 
ja televisiotoiminnassa.

Tänään Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan tärkeimpiin lehtiin kuuluu Egyptin Al-
Ahram, joka perustettiin jo vuonna 1875. Siitä tuli yksi ensimmäisiä yksi-
tyisiä lehtiä arabimaailmassa. Lehdellä on yhä auktoriteettia yli maansa 
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rajojen. Tärkeä on myös Al-Akhbar. Molempia luetaan koko arabimaail-
massa. Länsi-Afrikassa Norsunluurannikon Fraternite-Matin on merkittävä 
ranskankielinen lehti, kun taas Nigerian Lagosissa toimiva Daily Times 
palvelee maan laajaa englanninkielistä yleisöä. Etelä-Afrikan The Star on 
levikiltään maanosan suurin lehti. Huomattavia ovat myös Itä-Afrikassa The 
Daily Nation ja East African Standard. Molempien julkaisupaikka on Kenian 
Nairobi. 

Kaikissa Afrikan maissa on kansalliset uutistoimistonsa, joista useimmat 
toimivat hallituksen ministeriöiden alaisuudessa. Egyptin Middle East News 
Agency (MINA) ja Senegalissa toimiva Pan African News Agency (PANA) ovat 
merkittäviä maidensa rajojen ulkopuolellakin. Kansalliset uutistoimistot 
ovat järjestään heikkoja, joten sellaisia globaaleja uutistoimistoja kuin  
Reuters, AFP ja AP käytetään laajalti Afrikassa myös kertomaan Afrikasta 
afrikkalaisille. Tiedot naapurimaidenkin tapahtumista tulevat usein kan-
sainvälisten uutistoimistojen kautta.

Aikakauslehdistö on heikosti kehittynyt, osin kieliongelmien, osin heikosti 
toimivan jakelun vuoksi. Ranskankielisessä Afrikassa ilmestyy muutamia 
merkittäviä aikakauslehti kuten Jeune Afrique ja Afrique-Asie. Molempia 
toimitetaan Pariisista käsin, koska tarkoitus on välttää sensuuria. Etelä-
Afrikan Drum on laajalevikkinen aikakauslehti, jota luetaan maan rajojen 
ulkopuolellakin. 

Kaikilla Afrikan mailla on nykyään säännöllistä radio- ja televisiotoimintaa. 
Talous, politiikka ja kielten runsaus rajoittavat kuitenkin yleisradiotoimin-
nan kehittymistä. Mielenkiintoinen yritys on useiden julkisten yleisradio-
yhtiöiden All African TV, joka lähettää kaikkien osallistujien tekemiä ohjel-
mia. Egypti ja Etelä-Afrikka vievät myös ohjelmia muihin maihin, Ghana 
ja Nigeriakin vähemmässä määrin. Satelliittikanavien tulo on muuttanut 
televisiomaisemaa tuntuvasti, koska satelliitin kautta ohjelmavalikoima on 
laajentunut huimasti varsinkin Pohjois-Afrikassa.

 
Aasian ja Tyynenmeren media

Aasia on maanosa, jolle varsinaisesti kuuluu kunnia  kirjapainon kehittymi-
sestä. Kiinalaiset käyttivät mustetta tekstien monistamiseen jo niin varhain 
kuin 1300-luvulla ennen Kristusta. Vuonna 49 ennen ajanlaskumme alkua 
kehitettiin paperi, niinikään Kiinassa, ja puisin kirjasinlohkoin tapahtunut 
painaminen aloitettiin noin vuonna 1000. Koreassa kehitettiin siirrettävien 
kirjasinten avulla tapahtuva painaminen vuonna 1400.

Katsaus maailman mediaan
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Aasiassa on ollut pitkään pysyviä suuria valtakuntia, joten viestintätarpeet 
Pohjois-Aasiassa – eritoten Kiinassa ja Japanissa – ajoivat hallitukset paljon 
ennen Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa kehittämään postiverkostoja, teitä 
ja painettuja hallitusten dokumentteja.

Läntinen kolonialismi kehitti osissa Aasiaa samanlaisia viestintämuotoja 
kuin Afrikassa. Aktiivisia siirtomaavallan edustajia olivat britit, ranskalaiset 
ja hollantilaiset. Kauppamiehet ja hallinto kehittivät viestintäverkostojaan 
palvelemaan omia etujaan. Hollantilaiset perustivat Indonesiaan lehden 
nimeltä Bataviashe Nouvelles vuonna 1744, britit Bengal Gazetten Intiaan 
vuonna 1780. Toisin kuin Afrikassa siirtomaavaltaa vastustavat piirit eivät 
juuri luottaneet lehtiin ajaessaan omaa aatettaan  1900-luvulla.

Lukutaitoprosentit ovat Aasiassa korkeammalla kuin Afrikassa, ja lukevaa 
yleisöä on paljon. Talous on myös siksi tukeva, että ostovoimaa riittää. 
Painetun sanan levikit ovat olleet Aasiassa edelleen nousussa toisin kuin 
muualla maailmassa. Tämä kasvu näkyy eritoten Kiinassa ja Intiassa, joissa 
mainonnan voimistuminen on ollut erittäin laajaa ja nopeaa.

Sekä Kiina että Japani löytyvät sanomalehtien kulutustilastojen kärkisi-
joilta. Yksi Japanin vanhimmista lehdistä on Asahi Shimbun (1879). Tänään 
Aasian suurimmilla lehdillä on hyvin laajat levikkiluvut. Tällaisia isoja lehtiä 
ovat Yomiuri Shimbun, Asahi Shimbun, Sichuan Ribao ja Mainichi Shimbun. 
Alueen vaikutusvaltaisimpia lehtiä ovat Australian The Morning Herald, Kii-
nan Renmin Ribao, Hong Kongin Oriental Daily News ja South China Morning 
Post,  intialaiset The Hindu ja The Statesman, japanilaiset Asahi Shimbun ja 
Yomiuri Shimbun sekä eteläkorealainen Dong A-Ilbo ja singaporelainen 
Straits Times.

Aikakauslehtiteollisuuden kärkinimiin kuuluvat sellaiset yleisaikakausleh-
det kuin India Today (Intia), Bejing Review (Kiina) ja Far Eastern Economic 
Review (Hong Kong). Asiakaslehtiä on paljon, ja niiden levikit ovat hui-
keissa lukemissa eritoten Japanissa, Etelä-Koreassa ja Hong Kongissa.

Sähköisen viestinnän pääsuuntauksena on valtiojohtoisuus läpi koko 
maanosan; radio ja televisio ovat pääsääntöisesti hallitusten valvonnassa. 
Japanissa, Hong Kongissa, Etelä-Koreassa, Singaporessa ja Taiwanilla radio- 
ja televisiotoiminnan teknologia on korkeatasoista. Monilta osin esimer-
kiksi Eurooppa jää innovaatioalttiudessa toiseksi. Thaimaa ei ole koskaan 
kokenut siirtomaavaltaa. Se on ollut monessa suhteessa Aasian yleisradio-
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toiminnan pioneeri. Radio perustettiin maahan vuonna 1931, ja televisi-
otoiminta on ollut käynnissä vuodesta 1954 lähtien.

Jokaisessa Aasian maassa on nykyään laajaa radiotoimintaa, mutta 
televisio ei ole levinnyt yhtä laajalle. Suuret alueet Aasiassa kärsivät yhä 
infrastruktuurin puutteista, jotka hankaloittavat television leviämistä 
ja kulutusta. Esimerkiksi suurella osalla aasialaisista ei ole vielä sähköä 
kodeissaan.

Alueen isoja yleisradioyhtiöitä ovat Nippon Hoso Kyokai eli NHK (Japani), 
Singaporen Singapore Broadcasting Corp. (SBC), Australian Broadcasting 
Corp. (Australia), CCTV (Kiina), Radio Beijing (Kiina) ja All India Radio (Intia). 
Satelliittitelevisiotoiminta on erittäin laajaa. Kärkinimi on Star-TV, joka 
toimii Hong Kongista käsin. Nykyään se on Rupert Murdochin News Cor-
porationin omistuksessa. Kiinalaiset kaapeli- ja satelliittijärjestelmät ovat 
kasvaneet dramaattisesti viimeisen vuosikymmenen aikana. Suosittuja, 
suuria yleisöjä kerääviä kiinalaisia alan toimijoita ovat Phoenix Television, 
Dragon TV  ja China Entertainment.

Aasia on maailman tuotteliain elokuvien tuottaja. Studioita ja tuotanto-
yhtiöitä on erittäin runsaasti Intiassa, Hong Kongissa ja Japanissa, eivätkä 
alan australialaisetkaan toimijat pieniä ole. Elokuvatuottajat ovat tärkeitä 
aineistojen tarjoajia myös eri maiden televisioyhtiöille. Intia on maail-
man suurin elokuvatuottaja, mutta Kiinan luvut kasvavat vielä paljon 
nopeammin. Toisin kuin Intia Kiina myös tähtää suurelta osin vientiin, 
lähinnä muun Aasian markkinoille. Kiinalaistuottajat tekevät mielellään 
yhteistyötä alan ulkomaisten toimijoiden kanssa. Yhteistuotanto esimer-
kiksi Hollywoodin elokuvayhtiöiden kanssa on nykyään jo vakiintunutta. 
Tällöin kohdeyleisönä on koko maailma. Kiina, Hong Kong, Japani ja Tai-
wan ovat myös merkittäviä televisiotuottajia. Erityisen vahva aasialaisten 
yhtiöiden asema on animaatiotuotannossa. Piirrettyjä viedään Aasiasta 
kaikkialle maailmaan. Valtio-omisteinen China Central Television (CCTV)  
on laajentunut kaikkialle maailmaan hyvin nopeasti viime vuosina. Sitä 
on pidetty merkittävänä Kiinan uudehkon ”pehmeän” poliittisen  linjan 
ulottuvuutena.

Tärkeimpiä uutistoimistoja alueella ovat Intian Press Trust of India, Kiinan 
virallinen uutistoimisto Xinhua, Japanin Kyoto ja Australian AAP. Alueella 
toimii  myös alueen eri maiden televisiotoimintaa ja ohjelmavaihtoa hoi-
tava Asiavision, jota pyörittää Asian News Network -niminen uutistoimisto. 
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Latinalainen Amerikka ja Karibian alue

Itse asiassa Latinalaista Amerikkaa ei ole maantieteellisenä alueena ole-
massakaan, mutta määritystä käytetään silti usein kuvaamaan Pohjois-
Amerikassa, Etelä-Amerikassa ja Keski-Amerikassa olevia maita, jotka ovat 
lähimpien vuosisatojen aikana olleet Espanjan ja Portugalin vahvan siirto-
maavallan vaikutuksessa. Tätä epätarkkaa ilmaisua käytetään erottamaan 
kyseiset maat alueista, jotka ovat puolestaan olleet anglosaksisen tai rans-
kalaisen kulttuurin vaikutuspiirissä – tällä tarkoitetaan siis tämän päivän 
Yhdysvaltoja ja Kanadaa.

Aivan kuten Lähi-Idässä myös Latinalaisessa Amerikassa vallanpitäjien 
viestintätarpeet  johtivat median syntymiseen Keski- ja Etelä-Amerikassa. 
Kokoluokka oli tosin paljon pienempi kuin esimerkiksi Lähi-Idässä. Joka 
tapauksessa kirjoitettu kieli – useimmiten siirtomaaisäntien vakiinnuttama 
kieli – syntyi, ja syntyi mediajärjestelmiä ja kuriirireittejä. Latinalaisen Ame-
rikan valtiot olivat itsenäisiä. Niitä ei johdettu ulkoapäin, eivätkä ne olleet 
syntyneet ulkovaltojen kukistamina. Espanja ja Portugali eivät onnistuneet 
vakiinnuttamaan asemaansa mantereella, vaikka niiden vaikutus oli vahva 
ja kesti pitkään.

Inkojen valtakunta oli vahvimmillaan 1400- ja 1500-luvuilla. Se kattoi Etelä-
Amerikan Tyynenmeren rannikon kokonaan. Atsteekkien imperiumi taas 
käsitti suunnilleen nykyisen Meksikon. Sen kukoistusaika oli 1400-luvulla. 
Keski-Amerikan Maya-valtio oli huipussaan noin 1000 vuotta sitten, jolloin 
eurooppalaiset löytöretkeilijät  saapuivat ja pyrkivät valloittamaan mayo-
jen alueet. 1500- ja 1600-luvuilla asialla olivat ensin espanjalaiset, sitten 
portugalilaiset, englantilaiset, ranskalaiset ja hollantilaiset.  Cortes saapui 
Meksikoon ja alisti atsteekit, Pisarro voitti inkat.

Siirtomaajournalismi lähti liikkeelle Latinalaisessa Amerikassa varhain, 
mutta se kehittyi paljon hitaammin kuin Afrikassa ja Aasiassa. Osasyynä 
oli se, että jos siirtomaiden valloitukseen Afrikkaan lähteneillä briteillä, 
saksalaisilla ja ranskalaisilla oli kohtuullisen hyvä lukutaito, samaa ei voi-
nut sanoa espanjalaisista ja portugalilaisista, jotka saapuivat Latinalai-
seen Amerikkaan. Heiltä myös puuttui into perustaa siirtomaalehdistöä. 
Sen sijaan uskonnolliset organisaatiot ja ennen muuta katolinen kirkko 
ryhtyivät toimimaan tällä alueella. Kirjapainotaito otettiin toki käyttöön 
varsin varhain. Vuonna 1539 tiedetään kirjapaino perustetun Mexico 
Cityyn. katolinen piispa halusi painaa uskonnollisia tekstejä, joiden avulla 
alkuasukkaita käännytettäisiin uskoon. Tämä kirjapaino oli Amerikoiden 
ensimmäinen.
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Sanomalehtiä ei kuitenkaan ryhdytty julkaisemana ennen 1700-luvun 
alkua, ja niitä perustettiin brittien haltuunsa ottamilla alueilla Karibian 
alueella. Barbados Gazette alkoi ilmestyä vuonna 1731 ja Antigua Gazette 
vuonna 1748.

Brasiliassa, Chilessä, Meksikossa ja Perussa rupesi ilmestymään sanomaleh-
tiä 1700-luvun lopussa. Taustalla oli säännöllisesti vauraita kauppasukuja. 
Läpi koko Latinalaisen Amerikan sanomalehtiä perustettiin suurmaan-
omistajien ja kauppahuoneiden etuja ajamaan – osa näistä eduista kyt-
keytyi itsenäisyyden tavoittamiseen. Itsenäisyysliikkeet eivät siis suinkaan 
lähteneet ruohonjuuritasolta kuten Afrikassa vaan ylhäältäpäin, vauraiden 
sukujen keskuudesta.

Suurin osa Latinalaisen Amerikan maista saavutti itsenäisyyden 1800-
luvun alkupuoliskolla, etupäässä 1820- ja 1830-luvuilla, kun taas Karibian 
alueen valtioiden itsenäisyys koitti tuntuvasti myöhemmin. Voisi väittää, 
että alueen monien maiden itsenäisyys on edelleen kyseenalainen. Muo-
dollisesti kaikki toki ovat itsenäisiä, mutta niitä hallitsevat siirtomaakau-
delta peräisin olevat eliitit. Poliittiset vallanpitäjät ovat vaihtuneet, mutta 
raha on pysynyt pitkälti samojen kauppahuoneiden ja perheiden käsissä.

Noista ajoista lähtien voidaan hahmottaa kolme erilaista lehdistön kehitys-
kaarta Latinalaisessa Amerikassa. Ensimmäinen lehtimalli on poliittinen, 
vahvasti kantaa ottava lehti. Se näkee tehtäväkseen poliittisten ilmiöiden 
tulkinnan, ja usein tämän mallin lehdet ovat suoraan sidoksissa puolueisiin. 
Sanantyyppisiä lehtiä oli runsaasti myös Pohjois-Euroopassa 1950-luvulle 
saakka. 

Toinen lehtityyppi on sukua Yhdysvaltojen ns. vapaalle lehdistölle, jota 
on myös tavattu pitkään Euroopassa. Tämä lehtityyppi syntyi 1800-luvun 
alussa osana kansallisvaltion syntyvaiheita, ja se sai tuulta siipiensä alle 
1820- ja 1830-lukujen nousevasta keskiluokasta. Tästä lehtityypistä kaik-
kosi ideologinen sisältö vähiin, ja tilalle tulivat kaupalliset intressit, jotka 
tähtäsivät vauraan väen tavoittamiseen. Tästä lehtityypistä tuli malli Lati-
nalaisen Amerikan laatulehdille. Tällaisia lehtiä  ovat El Mercurio Chilessä ja 
La Nacion sekä La Prensa Argentiinassa.

Kolmatta lehtityyppiä voi kutsua vaihtoehtoiseksi: se liittyy niihin yhteis-
kunnallisiin ja kulttuurisiin liikkeisiin, jotka lähtivät käyntiin 1970- ja 
1980-luvuilla. Tällainen lehdistö on ollut voimissaan maissa, joissa sotilas-
diktatuuri on kasvattanut jännitteitä. Tämä lehtityyppi ottaa vahvasti kan-
taa, puolustaa ihmisoikeuksia ja pyrkii edistämään demokratiaa. 
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Latinalaisen Amerikan maiden talous on rakentunut siten, että valtio on 
perinteisesti ollut erittäin merkittävä ilmoittaja painoviestinnässä. Jois-
sakin tilanteissa valtion ja valtion hallitsemien yhtiöiden  –  tällaisia ovat 
lentoyhtiöt, hiili-, teräs- ja tinateollisuus, sähkö- ja vesiyhtiöt  –  tarjoama 
mainonta on noussut jopa kahteen kolmasosaan lehden tuloista.

Nykyään maanosan tärkeimpiä lehtiä ovat Prensa Argentiinassa, Excelsior 
Meksikossa, Bo Estado de San Paulo  ja Jornal de Brasil Brasiliassa, El Mercu-
rio  Chilessä, El Espectador Kolumbiassa, Daily Gleaner Jamaikalla, La Prensa 
Nicaraguassa ja El Universal Venezuelassa.

Uutistoimistot toimivat etupäässä espanjaksi ja portugaliksi, mutta myös 
englantia käytetään. Amerikkalaistoimistot Associated Press (AP)  ja United 
Press International (UPI) tarjoavat alueella palvelujaan myös espanjaksi. 
Muita merkittäviä uutistoimistoja ovat Agencia Centroamericana de Noti-
cias EFE  (tämä on keskiamerikkalainen toimisto, joka tekee yhteistyötä 
Espanjan uutistoimisto  EFE:n kanssa), Latin American News Agency (Reuter-
sin partneri, joka tekee yhteistyötä isojen lehtitalojen kanssa), Caribbean 
News Agency ja Prensa Latina Kuubassa.

Latinalaisen Amerikan aikakauslehtimarkkinat ovat hyvin vahvat, ja monet 
aikakauslehdet leviävät useihin alueen maihin, koska espanja on kes-
keinen kieli koko alueella. Monet aikakauslehdet painetaan kotimaansa 
ulkopuolella. Suosituimpia painopaikkoja ovat Meksiko ja Florida, koska 
näiden paino-olosuhteet ovat erinomaiset ja jakelu tehokasta. Uutisaika-
kauslehdistä tunnetuimpia ovat Brasilian Manchete, Chilen Hoy ja Meksi-
kon Tiempo.

Yleisradiotoiminta on Latinalaisessa Amerikassa sekä laajaa että moni-
muotoista, koska sitä harjoittavat sekä hallitukset että yksityiset yhtiöt. 
Kaupallisen radio- ja televisiotoiminnan historia on pitkä. Alun perin lupia 
myönnettiin sensuurin tai ainakin kontrollin kiertämiseksi kirkoille, poliit-
tisille puolueille ja yliopistoille. Monet näistä jatkavat yhä toimintaa, mutta 
kilpailu on käynyt kovaksi ja luvanhaltijoiden  tarjonta hyvin kaupalliseksi, 
koska markkinoille on tullut myös puhtaasti kaupallisia toimijoita. Merkit-
täviä yleisradioalan yhtiöitä ovat Brasilian TV Globo ja Meksikon Televisa.

 
Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka

Lähi-Itää voi kutsua alueeksi, jossa kulttuuri on ikivanhaa mutta valtiot 
nuoria. Alueella on ollut merkittävä rooli länsimaisen kulttuurin kehittämi-
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sessä. Läntinen lainsäädäntö lähti liikkeelle Lähi-Idästä, siellä yllettiin ast-
ronomian ja matematiikan ensimmäisiin saavutuksiin, siellä kehitettiin kir-
jastolaitosta ja yliopistoja. Sijaintinsa ansiosta alue on aina ollut merkittävä 
maantieteellisessä ja taloudellisessa mielessä. Juuri Lähi-Idässä ikivanhat 
idän ja lännen väliset kauppareitit kohtasivat. Tänä päivänä Lähi-Itä tuottaa 
huomattavan osan maailman öljystä.

Lähi-Idän historiaa ovat piirtäneet mahtavat hallitsijat. Sulttaanit ja keisa-
rit ovat kehittäneet valtakuntia, joiden byrokratia on laajaa ja siksi myös 
viestintää on tarvittu jo varhain.Egyptin kehityksen kultainen kausi osui 
ajalle 1500-1400  enne Kristusta. Babylonian ja Assyyrian valtakunnat oli-
vat voimissaan noin 2000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua, ja Persia hal-
litsi aluetta 1500 vuotta myöhemmin. Rooman valtakunta ulottui alueelle 
Aleksanteri Suuren myötä noin vuonna 300 ennen ajanlaskumme alkua, 
ja tämä valta pysyi alueella eri hallitsijoiden kausina aina vuoden 1500 tie-
noille. Turkin ottomaanien kausi taas alkoi vuodesta 1500 lähtien. Noiden 
aikojen jälkeen useat eurooppalaiset maat – lähinnä Ranska, Britannia, Ita-
lia ja Turkki – kiinnostuivat Lähi-Idästä ja valloittivat osia siitä vuorotellen. 
Alue paloiteltiin, ja jälkiä näistä eurooppalaisista yrityksistä hallita Lähi-Itää 
on näkyvissä yhä, vaikka ensimmäinen ja toinen maailmansota osaltaan 
sekoittivat pakkaa.

Lähi-Idän kirjava historia alati vaihtuvine vallanpitäjineen ja laajoine kaup-
paverkostoineen edellytti myös laajaa viestintäkykyä ja organisoituja 
tieverkostoja, kuriireja ja semaforeja – visuaalisia sähkötysjärjestelmiä, 
morsetuksen esiasteita. Lähi-Idässä kehitetitin myös jo varhain erilaisia 
virallisia tilastoja väestöstä ja sen liikkeistä.

Varhaisin sanomalehti oli Rooman vallan aikuinen  Acta Diurna, jota lähe-
tettiin Roomasta kaikille sen hallintoalueille noin vuodesta 60 e.a.a. Tun-
tuvasti myöhemmin samanlaista yhtenäisyyden luojaa rakennettiin Egyp-
tissä Courier de l’Egypte -lehdestä, joka palveli Ranskan joukkoja vuodesta 
1798. Ottomaanien valtakunta aloitti myös lehtien julkaisemisen Lähi-
Idässä päästessään valtaan muinaisen Rooman valtakunnan rippeille Lähi-
Itään ja Pohjois-Afrikkaan 1800-luvulla.  Jurnal al Iraq perustettiin 1816 
hallituksen lehdeksi, ja se oli ensimmäinen arabiankielinen lehti alueella. 
Suriya aloitti Damaskoksessa 1865 ja Al Hijaz Mekassa 1908.

Kun eurooppalaiset valtiot Iso-Britannia ja Ranska alkoivat Lähi-Idän val-
loituksensa 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa, näiden maiden 
kansalaiset perustivat lehtiä siirtomaavallan edistämiseksi; alkuperäisvä-
estö ei heitä kiinnostanut. Jos jossakin Lähi-Idän maissa pääsi paikallinen 
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eliitti valtaan, syntyi myöskin lehtiä, jotka pysyivät kuitenkin hallituksen 
valvonnassa. Tällainen lehti oli Egyptin  Jurnal al Khadu, jota ryhdyttiin jul-
kaisemaan 1827. Se oli ensimmäinen aidosti egyptiläinen ja egyptiläisten 
perustama lehti. 

Sama linja jatkuu tänäkin päivänä: kotimaiset viestintävälineet ovat hal-
litusten valvonnassa suurimmassa osassa arabivaltioita. Muutamia poik-
keuksia tai ainakin liberaalimman valvonnan maita on: Libanon ja Israel, 
hetkittäin myös Egypti. Myös yksityisomistuksessa olevilla lehdillä on tai-
pumus myötäillä hallitusten politiikkaa, koska ne ovat monilla tavoin epä-
virallisesti tai taloudellisesti sidoksissa valtaa pitäviin.

Lähi-Idän lukutaitoaste on kohtalaisen korkea (keskimäärin 75 %), ja alu-
een koulutus on korkeatasoista joskaan se ei kata koko väestöä. Osaltaan 
myös yhteinen kieli eli arabia helpottaa median menestystä. Yleisesti 
ottaen Lähi-Idän media on varsin konservatiivista, ja sitä rajoittavat politii-
kan lisäksi islamin säännöt ja hallitsijoiden tahto. Alueen tärkeimpiä lehtiä 
ovat Egyptin Al-Ahram ja Al-Akhbar, Iranin Kayhan, Irakin Al Thawrah, Isra-
elin Jerusalem Post ja Ma’ariv, Kuwaitin Al Qabas, Libanonin Al Anwar ja Al 
Nahar sekä Syyrian Al Ba’th ja Saudi-Arabian Al Riyadh.

Muutama merkittävä yleisaikakauslehtikin alueelta löytyy: Al-Ahram al-
Iqtisadi Egyptissä ja Kuwaitissa julkaistu Al Arabi.

Hallitukset pyörittävät suurinta osaa radio- ja televisiotoiminnasta alueella. 
Yksityinen yleisradiotoiminta  alkoi vasta noin 30 vuotta sitten. Egyptissä 
on runsaimmin isoja yksityisiä televisio- ja filmiyhtiöitä, ja nämä vievät 
ohjelmia koko arabiaa puhuvaan maailmaan. Yksityinen televisioyhtiö 
Middle East Broadcasting Centre (MEBC) toimii Lontoosta käsin ja välittää 
ohjelmiaan satelliittien avulla. Se tarjoaa sekä informaatiota että viihdettä. 
Muutama satelliittikanava toimii myös arabimaissa. Tunnetuimpia ovat Al-
Jazeera (Quatar) ja Al-Arabiya (Dubai, saudi-arabialaisessa omistuksessa).

Kaikilla Lähi-Idän mailla on kansalliset uutistoimistot, ja monilla näistä on 
kiinteät yhteydet paikallisiin ministeriöihin. Tunnetuin näistä on Egyptin 
Middle East News Agency ja Persianlahden maiden Gulf News Agency.

 
Kokonaiskuva

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna median toimintaan ja laajuuteen vai-
kuttavat yhtäältä viestintävälineiden saatavuus, talouden vakaus  ja kehi-
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tyksen aste, toisaalta kulttuurinen, historiallinen ja poliittinen perimä. 
Tilanne tuskin muuttuu nopeasti, vaikka yksittäisten maiden olot sattaavat 
muuttua nopeastikin. Olennaista perimmältään on se, että mediaolot ja 
suhtautuminen viestintään pystyvät sopeutumaan paikallisiin poliittisiin 
ja taloudellisiin oloihin. Median merkitystä pidetään edelleen tärkeänä 
kehitykselle, vaikka tämä yhteys onkin osoittautunut mutkikkaammaksi 
kuin joskus 1960-luvun optimismin vuosina kuviteltiin. Mutta edelleen 
maailman väestön valtaosa elää medianiukkuuden oloissa, kun taas 
Pohjois-Amerikka, Eurooppa ja muutamat Aasian maat kylpevät medi-
arunsaudessa. On syytä tunnustaa tämä ristiriita, koska se saattaa lisätä 
yhteiskunnallisia jännitteitä. Media suo mahdollisuuden laajentaa ihmis-
ten tietämystä sekä itsestään että maailmasta heidän ympärillään, mutta 
jos saatavuus on epätasaista, media voi myös lisätä, kukaties synnyttääkin 
jännitteitä. 
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3. Euroopan media

 
Lähde: Internet World Stats 2014 

Eurooppa on ollut perinteisesti monien medioiden vahvaa aluetta. Sen 
tiedotusvälineet ovat kehittyneet niin valtion kuin yksityisen omistuksen 
puitteissa. Sanomalehdistö syntyi Euroopassa ja Eurooppa on edelleen 
– ainakin asukasta kohti laskettuna – sanomalehtien lukemisen vahvin 
maanosa. 

Julkishallinnon sääntelemä yleisradiotoiminta taas syntyi Euroopassa 
1920-luvulla. Brittien BBC (British Broadcasting Corporation) on ollut vuo-
sikymmeniä julkisessa hallinnassa olevan yleisradiotoiminnan lippulaiva. 
Televisio ja radio ovat olleet useimmissa Euroopan maissa pitkään valtion 
tai julkisen palvelun yhtiöiden omistuksessa. Yksityinen pääoma on tullut 
eurooppalaiseen televisioon vasta viime vuosikymmeninä. Muutos oli 
kyllä 1980-luvulla raju, kun maanosa kuhisi kaapelitelevisiokanavia ja kau-

Reilu viidennes (21,6 %) mailman internetin käyttäjistä asuu Euroopassa. 
Internetin käyttäjiä on Euroopassa eniten Venäjällä (68 miljoonaa), seuraa-
vina Saksa (67,5), Yhdistynyt Kuningaskunta (53), Ranska (52), Turkki (las-
kettu tässä Eurooppaan, 36,5), Italia (36), Espanja (32), Puola (25), Hollanti 
(15,5) ja Ukraina (15,3). Internetiä käyttää Euroopassa keskimäärin melkein 
kaksi kolmesta (62,2 %). 

21,6%

78,4%
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pallisia paikallisradioita. Tilanne on viime vuosikymmeninä rauhoittunut 
paljon, joskin itäisen Euroopan poliittiset muutokset parikymmentä vuotta 
sitten käänsivät niin painetun sanan kuin sähköisen viestinnän tuulia.

Viestintä- ja mediapolitiikka on ollut vuosikymmeniä olennainen osa 
surooppalaista mediamaisemaa. Nykyään viestintäpolitiikkaa on maan-
osassa kahdella tasolla: kansallisten lakien, säännösten ja tukimuotojen 
ohella mediaan vaikuttavat Euroopan unionin tasolla tehdyt viestintäpo-
liittiset muotoilut. Euroopan unioni on ollut erityisen aktiivinen luomaan 
kehyksiä uudelle viestintäteknologialle (esim. Digital Agenda for Europe. A 
Europe 2020 Initiative), audiovisuaaliselle viestinnälle sekä sananvapauden 
ja median monipuolisuuden  edistämiselle (esim. Media Pluralism Monitor 
(MPM, 2013). Euroopan unionin kansallisen televisiotoiminnan ’puolustus-
toimet’ Yhdysvaltojen vahvaa mediateollisuutta alkoivat jo 1980-luvulla 
(esim. ”Television Without Frontiers” Directive, 1989). 

Myös elokuvan tuotannossa valtion tuen merkitys on ollut keskeinen 
monissa Euroopan maissa.Elokuvatuotannossa Eurooppa on jäänyt sel-
västi jälkeen Pohjois-Amerikasta (erityisesti Yhdysvallat) ja Aasiasta, mitat-
tiinpa toimintaa sitten tuotettujen elokuvien määrällä tai katsojaluvuilla. 
Silti eurooppalaiset elokuvayleisöt mahtuvat kymmenen suurimman 
elokuvamaan joukkoon: listalla ovat Ranska, Iso Britannia, Saksa ja tähän 
ryhmään uudelleen noussut Venäjä. 

Sanomalehtien lukemisessa Eurooppa on yhä johdossa, vaikka levikit ovat 
kasvaneet Aasiassa nopeasti. Vaikka tilastot jonkin verran vaihtelevat, 
sanomalehtien lukumäärissä tuhatta kansalaista kohden Norja ja Japani 
yleensä kiistelevät kärkisijasta, ja heti perässä seuraavat Suomi ja Ruotsi.  
Euroopassakin sanomalehtien levikkiluvut ovat kyllä laskussa, mutta pal-
jon loivemmassa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Euroopassa sanomaleh-
tien asema on säilynyt vahvana poliittisista ja median tuotantorakenteiden 
muutoksista huolimatta. Sanomalehtien julkaisemisen perinteet ovat kyllä 
erilaiset eri puolilla maanosaa. Euroopan yhdentyminen ja markkinoiden 
mukanaan tuomat muutokset ovat jonkin verran yhtenäistäneet sanoma-
lehtien toimintaedellytyksiä, ja internetin tuoma muutos on heikentänyt 
paperilehtien asemaa  kaikkialla. 

Euroopan unionin maissa toimii 7200 televisiokanavaa, joista puolet on 
paikallisia tai alueellisia, 43 prosenttia kansallisia ja vain 6 prosenttia kan-
sainvälisiä. Vielä 1980-luvulla rajat ylittäviä televisiokanavia ei ollut juuri 
lainkaan ja kussakin maassa oli vain muutama yleisradioperiaatetta nou-
dattava televisiokanava. Ensimmäiset satelliittikanavat aloittivat vuonna 
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1982, mutta niiden kehitys oli hidasta 1990-luvun alkuun asti. Valtiollisen 
säätelyn purkaminen on viime vuosikymmeninä tuonut mukanaan myös 
uusia paikallisia kanavia ja kaupallisia kansallisia kanavia. 1980-lukua on 
pidetty eurooppalaisen television suurimpana muutoskautena (Wieten & 
al., 2000).

Perinteisesti Euroopan mediamallit on jaettu kahtia, sanomalehtiä luke-
vaan pohjoiseen ja televisiota katsovaan etelään. Maanosan pohjoisem-
missa maissa lehdistö on myös kaupallistunut aikaisemmin ja poliittiset 
sidonnaisuudet ovat heikentyneet, kun taas eteläisen Euroopan maissa 
kaupallistuminen on voimistunut vasta viime vuosikymmeninä ja sano-
malehtien – ja joissakin maissa myös televisiokanavienkin – poliittiset 
sidonnaisuudet ovat olleet vahvoja näihin päiviin asti. Euroopan unionin 
laajeneminen ja 1980- ja 1990-luvulla tapahtunut Itä- ja Keski-Euroopan 
poliittisen järjestelmän murros ovat tuoneet eurooppalaiseen järjestel-
mien kahtiajakoon runsaammin sävyjä ja hyvinkin erilaisia mediamalleja. 
Muutoksia on tullut kiivaaseen tahtiin nimenomaan maanosan itäisissä 
osissa. 

Euroopan mediajärjestelmien leimaava piirre tähän mennessä on ollut 
kansallisvaltioiden ja kansallisten kulttuurien vahva rooli. Se on heiken-
tynyt jonkin verran viime vuosikymmeninä taloudellisen yhdentymisen 
vuoksi. Kansallinen kulttuuri ja kansalliset kielet ovat silti edelleen vahvoja. 
Tämä näkyy esimerkiksi kotimaisen televisiotuotannon vahvana osuu-
tena monissa maissa ja kansainvälisten televisiolähetysten tekstittämi-
senä vastaanottajien kielille. Kielialueiden vahvuus näkyy edelleen myös 
televisio-ohjelmien kaupassa Euroopan sisällä: saksankieliset ostavat 
mieluiten saksankielistä, ranskankieliset ranskalaista ja englanninkieliset 
englanninkielistä.Myös sanomalehdet ilmestyvät pääasiassa kansallisilla 
kielillä. Ulkomaisten sanoma- ja aikakauslehtien markkinat ovat lähes 
kaikissa maissa hyvin pienet. Siellä, missä kielet ylittävät kansalliset rajat 
(esimerkiksi Belgia, Sveitsi, Itävalta, Irlanti), ulkomaisen median seuraami-
nen on yleisempää, mutta tästä huolimatta monet tekijät, kuten kansalli-
nen poliittinen järjestelmä ja kansallinen kulttuuri, suosivat nimenomaan 
oman maan mediaa. Kansainväliset formaatit (esim. Elle, Cosmopolitan, 
Idols, Big Brother) aikakauslehdissä ja televisio-ohjelmissa ovat jonkin ver-
ran muuttaneet tilannetta varsinkin nuorempien vastaanottajaryhmien 
keskuudessa, mutta olennaisia muutoksia ei ole tapahtunut. 

Euroopan unionissa on pyritty edistämään eurooppalaista tuotantoa 
esimerkiksi kiintiöiden avulla. Ihanteena on pidetty, että 40 prosenttia 
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(Ranskassa 50 %) lähetettävästä ohjelmistosta – uutisia, opetusohjelmia ja 
urheilua ei lasketa mukaan –  olisi eurooppalaista tuotantoa. Käytännössä 
”eurooppalainen tuotanto” merkitsee yleensä kotimaista tuotantoa, sillä 
Euroopan maiden välinen ohjelmavirta on monissa tapauksissa niukkaa ja 
ulkomainen ohjelmisto tulee suurelta osin Yhdysvalloista. 

Seuraavassa Euroopan mediaa tarkastellaan kolmessa osassa: ensin Poh-
joismaiden mediaa, sitten muiden Euroopan unionin maiden ja lopuksi 
Venäjän mediaa. Näiden ulkopuolelle jäävät Norjaa, Islantia ja Venäjää 
lukuun ottamatta EU:n ulkopuoliset maat, mutta ne ovat suhteellisen pieni 
osa Eurooppaa, vaikka monissa näistä maista median toiminta on kiin-
toisalla tavalla vaihtelevaa. Siksi tällaiset mediajärjestelmät edellyttävät 
tuntuvasti yksityiskohtaisempaa tarkastelua, joita onkin saatavissa (esim. 
Dowey & Mihelj, 2012).

Lähteitä:

Digital Agenda for Europe. A Europe 2020 Initiative 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/audiovisual-and-other-media-conten 

 
Dowey, John & Sabina Mihelj (toim.) (2012) Central and Eastern European 
Media in Comparative Perspective. Farnham, Engl./Burlington,VT: Ashgate.

Internet World Stat 2014 
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
 
Media Pluralism Monitor
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/independent-study-indicators-
media-pluralism
 
Television Without Frontiers Directive
http://europa.eu/legislation_summaries/audiovisual_and_media/l24101_en.htm

Wieten, Jan, Graham Murdoch & Peter Dahlgren (toim.) (2000) Television 
Across Europe: A Comparative Introduction. London: Sage.
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Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan mediarakenne poikkeaa muista 
Euroopan maista kahdessa suhteessa. Ensinnäkin päivälehdistön asema 
on edelleen Pohjoismaissa hallitseva, ja toiseksi niissä on vahva epäkau-
pallinen julkisen palvelun yleisradio, joka on näihin päiviin saakka ollut 
luparahoitteinen. Sekä painettu että sähköinen media ovat kuitenkin 
viime vuosikymmeninä kokeneet suuria rakenteellisia muutoksia,  ja lisää 
on luvassa. Virta vie internetiin.

Päivälehdistö on suurelta osin muuttanut pienempään formaattiin, joka 
koetaan moderniksi ja käteväksi.  Näin on pystytty myös hillitsemään tuo-
tanto- ja jakelukustannusten kasvua. Ilmaisjakelulehdet ja ennen kaikkea 
päivälehtien sähköiset versiot sekä muiden medioiden kotisivut haastavat 
perinteiset, kotiin tilatut päivälehdet, joiden painosmäärät pienenevät. 
Samalla paperilehden lukijakunta ikääntyy.

Sähköinen viestintä on avautunut mainonnalle ja kilpailulle. Yleisradioyh-
tiöt saivat nauttia viime vuosikymmeniin saakka monopoliasemastaan. 
Ensimmäisenä televisiomainonta tuli Suomeen. Sen tehtävänä oli alkujaan 
tukea julkisen palvelun rahoitusta, ei kilpailla sen kanssa. Muissa Poh-
joismaissa kynnys aloittaa mainonta sähköisessä viestinnässä oli korkea. 
Aloitteen oli tultava maan rajojen ulkopuolelta. Radion osalta muutoksen 
käynnistivät merirosvoradiot, television osalta satelliittilähetykset. 

Julkisen palvelun radio ja televisio ovat 1980-luvulta lähtien joutuneet 
sopeutumaan kilpailuun, joka kehittyy kaupallisten periaatteiden mukaan. 
Yleisradioyhtiöt ovat profiloineet kanavansa tavoittaakseen kohdeylei-
sönsä. Ne ovat myös keventäneet ohjelmatarjontaansa kautta linjan. Kui-
tenkin myös sähköisen median yleisö jakautuu iän mukaan. Nuoret seuraa-
vat enemmän kaupallista radiota ja televisiota.

Uusi digitaalinen teknologia myllertää läpi koko mediakentän. Televisiolä-
hetysten digitalisointi on laajentanut ohjelmatarjontaa ja kansainvälistä-
nyt mediaomistuksen. Television kehitys on vienyt kohti maksutelevisiota. 

Pohjoismaiden median  
tuoreet muutokset
Pentti Kemppainen ja Karl Erik Gustafsson
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Radion kehitys on ollut verkkaisempaa, eikä välitöntä siirtymistä digitaali-
lähetyksiin ole näkyvissä. 

Sekä painettu että sähköinen media hakevat uusia toiminnan muotoja 
internetistä ja mobiilivastaanotosta. Siirtymää ovat hidastaneet tekijänoi-
keuskysymykset ja toistaiseksi kehittymätön ansaintalogiikka uudella alus-
talla. Mobiilipalvelujen nopea kehitys antaa seuraavan suuren haasteen 
perinteiselle medialle. 

 
Sanomalehdistö 

Paperilehtien kehityksessä on havaittavissa kaksi suurta murrosta 
2000-luvulla. Ensin tuli muutos tabloid-muotoon ja sitten sisällöt siirtyivät 
vaiheittain sähköiseen muotoon. 

Vahvasta asemastaan huolimatta pohjoismaisen päivälehdistön kokonais-
levikki on laskenut tuntuvasti vuosituhannen vaihteen jälkeen. Muutos on 
ollut suurin Tanskassa, jossa maksullisten päivälehtien osuus on pudonnut 
kolmanneksella. Jo lähtötaso on alempi, sillä Tanskassa päivälehtien asema 
on jo aikaisemminkin ollut selvästi muita Pohjoismaita alemmalla tasolla. 

Taulukko 3:1 Maksullisten päivälehtien levikki Pohjoismaissa 2002-2012 
(tuhatta kappaletta)

  Suomi   Ruotsi   Norja   Tanska

2002   3261   4056    3072     1486

2007   3156   3840    2844     1229

2012   2547   2557    2421       917

muutos (%)     -22       *        -21          -38

*2011 ja 2012 eräät suuret päivälehdet jäivät pois yhteisestä levikkitutkimuksesta 
Lähde: Nordicom Mediestatistik 2014 

Tanskassa levikin pudotus oli lähes kaksinkertainen verrattuna muihin 
Pohjoismaihin. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että pohjoismaalaiset 
ovat edelleen innokkaita lehdenlukijoita verrattuna muuhun Eurooppaan. 
Kaksi kolmesta suomalaisesta ja ruotsalaisesta lukee päivittäin lehtiä kun 

Pentti Kemppainen ja Karl Erik Gustafsson

maailma_media.indd   52 10/06/14   08:07



53

Euroopan keskiarvo on yksi kolmesta. Luettujen lehtien määrä vähenee, 
mitä etelämmäksi mennään. Pohjoismaissa luetaan siis edelleen suhteelli-
sen paljon sanomalehtiä.

Yleissanomalehdet ovat johtavassa asemassa kaikissa Pohjoismaissa. Ne 
tarjoavat monipuolisen uutisvalikoiman laajalle yleisölle. Toisin kuin Isossa 
Britanniassa sanomalehtien kulutus ei jakaudu lukijoiden sosioekonomisen 
aseman mukaan. Vain Tanskassa on nähtävissä brittityyppistä jakautumista 
yhtäältä laatulehtiin ja toisaalta tabloideihin. 

Pohjoismainen päivälehdistö ei kilpaile myöskään aikakauslehtien kanssa – 
poikkeuksena on Suomen Kuvalehti.  Aikakauslehtien julkaisijana Tanska on 
kärkisijalla. Tämä lienee yksi syy siihen, että Tanskassa luetaan vähemmän 
sanomalehtiä kuin muissa Pohjoismaissa. 

Naiset lukevat Pohjoismaissa sanomalehtiä yhtä paljon kuin miehet. Poh-
joismainen päivälehdistö puhuttelee molempia sukupuolia, ja tilaus- tai 
ostopäätös on perheen yhteinen. Mainosvälineenä sanomalehdet kohdis-
tavat viestinsä erityisesti naislukijoille. Esimerkiksi Ranskassa naiset lukevat 
mieluummin aikakauslehtiä kuin sanomalehtiä. Lukijat tuntuvat tutkimus-
ten mukaan suhtautuvan myönteisemmin mainontaan lehdissä kuin tele-
visiossa.

Maantieteellisesti sanomalehtien lukeminen jakautuu Pohjoismaissa tasai-
sesti. Aluelehdistö on säilyttänyt asemansa pääkaupunkilehtien rinnalla. 
Erityisesti Norjassa sanomalehtien vahva asema rakentuu sekä vahvoista 
ykköslehdistä että erittäin vahvasta aluelehdistöstä. Asetelma on saman 
tyyppinen myös Ruotsissa ja Suomessa. Tanskassa tilanne on jonkin verran 
toisenlainen, koska Kööpenhaminassa – missä kolmannes maan väestöstä 
asuu – luetaan vähemmän sanomalehtiä kuin muiden Pohjoismaiden pää-
kaupungeissa. Muut pääkaupungit eivät myöskään ole väestöltään yhtä 
hallitsevia verrattuna maan koko asukaslukuun. 

Isossa Britanniassa Lontoo on johtavassa asemassa. Pääkaupungissa jul-
kaistut sanomalehdet edustavat 70 prosenttia maan lehtien kokonaislevi-
kistä.  Saksassa taas tilanne on päinvastoin, aluelehdet vallitsevat kenttää. 
Ranskassa sekä pääkaupungin lehdet että aluelehdistö ovat melko heikossa 
tilassa, vaikka pääkaupunkilehtien levikki on hieman kohentunut viime 
aikoina.

Vaikka sanomalehdet ovat Pohjoismaissa edelleen mediakentän johtava 
viestin, on vain ajan kysymys, missä vaiheessa perinteinen paperille pai-
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nettu lehti saa väistyä digitaalisilla alustoilla toimivien medioiden tieltä. 
Tässä kehityksessä lehtien formaattiuudistus on vain välivaihe. 

Pitkä hyppy pieneen kokoon

Sanomalehden koko viestitti vielä 1990-luvun jälkipuoliskolla lehden 
laadusta. Tabloidiformaatti yhdistettiin perustamisestaan 1800-luvun 
alkupuolelta lähtien sensaatioihin ja heikkoon laatuun. Laatulehdet 
säilyttivät pitkään kaksi kertaa isomman broadsheet-muotonsa. Tämä 
asennoituminen vakiintui myös Pohjoismaissa. Vuosikymmenien mittaan 
asenteet ovat vähitellen kuitenkin muuttuneet, eikä tabloidia enää 
automaattisesti liitetä huonoon laatuun. Pienempi paperinkulutus ja 
halvemmat kuljetuskustannukset, uudet journalistiset tuotantotavat 
ja vaatimukset kevyemmästä sisällöllisestä otteesta sekä ehkä niinkin 
arkinen asia kuin aamiaispöydän rajallinen pinta-ala suuntaavat kehitystä 
pienemmän tabloidiformaatin suuntaan.

Ruotsi oli aloitteentekijä. Ensimmäiset formaattimuutokset tapahtuivat 
samassa yhteydessä kun muutamat kakkoslehdet siirtyivät offset-paino-
menetelmään vuoden 1960 tienoilla. Näkyvin muutos osui 1980-luvulle. 
Vuosikymmenen puolivälissä jo puolet lehdistä oli uudessa formaatissa. 
Puolen vuosisadan kehityksen tuloksena 90 prosenttia ruotsalaisista sano-
malehdistä on nyt tabloideja. Myös viikkolehtiä on siirtynyt tabloidiin. 
Tavoitteena on ollut korostaa lehden ajankohtaisluonnetta. Kun ruotsa-
lainen talouslehti Dagens Industri perustettiin, se oli valmiiksi tabloidifor-
maatissa ja lisäksi painettu vaaleanpunaiselle paperille erotukseksi kaikista 
muista lehdistä.

Ykköslehdissä kehitys kohti tabloidia on usein alkanut tabloidkokoisista 
liitteistä, jotka ensin asetettiin broadsheetkokoisen peruslehden sisään. 
Vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä Ruotsin suurimmatkin 
sanomalehdet Svenska Dagbladetin johdolla ovat vaihtaneet tabloidiin.
 
Tanskassa parikymmentä päivälehteä vaihtoi uuden vuosituhannen 
ensimmäisellä vuosikymmenellä tabloidiin.  Norjassa tabloidisointi lähti 
käyntiin aikaisin eli samoihin aikoihin kuin Ruotsissa, kun VG muutti for-
maattia vuonna 1963. Koko lehdistön läpi käynyt muutos saatiin Norjassa 
päätökseen, kun kolmipäiväinen Møre-Nytt muutti viimeisenä uuteen for-
maattiin vuonna 2007.

Suomessa formaattimuutoksen tabloidiin teki ensimmäisenä aamuleh-
distä Helsingin kakkoslehti Hufvudstadsbladet vuonna 2004. Alma Median 
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pohjoiset maakuntalehdet – Kainuun Sanomat, Lapin Kansa ja Pohjolan 
Sanomat – uusiutuivat vuoden 2011 alussa. Valtalehti Helsingin Sanomat 
vaihtoi tabloidiin vuoden 2013 alusta ja sen mukana joukko Sanoma-kon-
sernin maakuntalehtiä. Toiseksi suurin ruotsinkielinen päivälehti Vasabla-
det vaihtoi tabloidiin vuoden 2014 helmikuussa ja toiseksi suurin suomen-
kielinen päivälehti Aamulehti saman vuoden huhtikuussa. Näin selvästi yli 
puolet suomalaisista sanomalehdistä on tabloideja, ja muutos kiihtyy. 

Erikoissanomalehtiä ovat Pohjoismaissa ennen kaikkea kristilliset sanoma-
lehdet ja taloussanomalehdet. Edellisiä on eniten Norjassa ja melko vähän 
muissa Pohjoismaissa. Talouslehtien määrä on kasvanut kaikkialla Pohjois-
maissa. Suomessa Kauppalehden kilpailijaksi tuli Taloussanomat vuonna 
1997.

Ensimmäinen nykyaikainen, tabloidimuotoinen talouslehti aloitti Tans-
kassa vuonna 1970. Noin vuosikymmentä myöhemmin aloittivat nykyai-
kaiset talouslehdet Norjassa ja Ruotsissa. Ruotsalainen Dagens Industri on 
laajentunut ulkomaille, ja sillä on lehtiomistuksia Baltian maissa, Puolassa, 
Venäjällä ja Itävallassa. Suomessa Taloussanomat aloitti tabloidimuotoi-
sena ja  vanhempi Kauppalehti uudisti ulkoasunsa vuoden 2001 alussa. 

Yritykset perustaa ensimmäiselle talouslehdelle kilpailija ovat menesty-
neet vaihtelevasti. Tanskassa tällaista ei koskaan ole yritettykään, mutta 
Norjassa onnistuttiin. Ruotsissa ja Suomessa yritykset ovat olleet vasta-
tuulessa. Haastajaksi ryhtynyt Taloussanomat muuttui meillä vuoden 2008 
alusta vain internetissä ilmestyväksi.

Tehokas jakelu 
 
Suurin osa pohjoismaisista sanomalehdistä tilataan kotiin. Kotitalouksilla 
on yleensä suhteellisen pitkä tilaussopimus lehtensä kanssa, sillä yleisin 
tilausjakso on 12 kuukautta. Valtaosa tilatuista lehdistä kannetaan 
aamuvarhaisella kotiin. Sanomalehden luku aamukahvipöydässä kuuluu 
siis Pohjoismaissa kotitalouksien rutiineihin. 

Tehokas aamukanto jättää lopun päivästä vapaaksi iltapäivälehtien kap-
palemyynnille. Käytännössä markkinat ovatkin jakautuneet kellonajan 
mukaan: tilatut lehdet luetaan aamuisin, irtonumeroina iltapäivälehdet 
myöhemmin – tosin päivän iltapäivälehtiä on saatavissa nykyisin aamusta 
lähtien.

Norjassa suur-Oslon alueella voidaan puhua kolmesta aikasegmentistä sen 
mukaan, miten lehdet myydään tai jaetaan: tilatut aluelehdet kannetaan 
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kotiin aikaisin aamulla, tupakkakaupat ja lehtikioskit myyvät lehtiä aamu-
päivällä ja tilatut iltapäivälehdet kannetaan kotiin iltapäivällä. Ei ole siis 
yllätys, että Norja johtaa sekä tilattujen että kappaleittain myytyjen lehtien 
tilastoa. 

Pohjoismaisista sanomalehdistä suurilevikkisin on Helsingin Sanomat. 
Vuonna 2012 sen arkilevikki oli 338 000 kappaletta, ja  lehti kattoi viiden-
neksen Suomen sanomalehdistön kokonaispainoksesta. Helsingin Sano-
mia luettiin vuonna 2012 valtakunnan ykköslehtenä sekä pääkaupungissa 
että koko maassa, joskin yli puolet levikin kappalemäärästä jaettiin Uudel-
lamaalla. Rakennemuutos paperista digitaaliseen oli selvästi näkyvissä 
vuonna 2012, kun Helsingin Sanomat menetti 28 000 tilaajaa ja irtonume-
ron ostajaa samalla kun lehden digilevikki nousi 130 000 kappaleeseen.

Iltapäivälehtien levikki nousi Pohjoismaissa niiden muuttuessa pääkau-
punkien alueellisista iltapäivälehdistä valtakunnallisiksi. Tämä kehitys 
näkyi ensinnä Ruotsissa jo 1950-luvun alussa, sitten vähän myöhemmin 
Tanskassa ja Norjassa ja lopuksi Suomessa mutta meillä vasta 1980-luvulla. 
Iltapäivälehtien osuus sanomalehdistön kokonaislevikistä on pienin Suo-
messa – pienimmillään se on ollut  noin 15 prosenttia – ja suurin Norjassa 
ja Ruotsissa, 20 prosentin tietämillä. Maantieteellistä laajenemista seuran-
neen levikin kukoistuskauden jälkeen iltapäivälehtien kokonaislevikki on 
pudonnut digitalisoitumisen myötä.

Sanomalehtien kotiinkanto on lähes tuntematonta maissa, joissa luetaan 
vähän sanomalehtiä. Ranskassa vain neljännes kokonaispainoksesta kan-
netaan kotiin. Irtonumeroiden myyntipisteitä on yksi 1350 asukasta koh-
den. Nykyään jakelua kyllä pyritään tehostamaan myös Ranskassa. Italiassa 
ei lehtiä kanneta kotiin lainkaan,  ja myyntipisteitäkin on harvassa. Lehtien 
myyntiä säätelevää lainsäädäntöä helpotettiin 1980-luvulla.

Maksullisten sanomalehtien haastajaksi ovat Pohjoismaissa nousseet 
ilmaisjakelulehdet. Tanska johtaa maailman ilmaisjakelulehtitilastoa. Tans-
kalaiset lehdet ovat enimmäkseen paikallisia. Ilmaisjakelulehtien laaja 
levikki selittänee osaltaan Tanskan muista Pohjoismaista poikkeavaa sano-
malehdistön kehitystä.

Paikallisia ilmaisjakelulehtiä on ilmestynyt Kööpenhaminassa  jo 1800-
luvun puolivälistä ja alueilla 1920-luvulta lähtien. Samsøn saarella ilmes-
tyy Samsø Posten, joka on jo yli 90 vuoden ikäinen. Tanskan kakkoslehtien 
väistyessä 1970 – 80-luvuilla ilmaisjakelulehtien lukumäärä kasvoi voimak-
kaasti. Jotkut niistä olivat sanomalehtitalojen kustantamia, jotkut lehdis-
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tön laajojen työtaisteluiden oheistuotteita. Ilmaisjakelulehtien määrän 
kasvu tasoittui 1990-luvulla. 

Søndagsavisen-ilmaisjakelulehtien ketju tuli Tanskassa markkinoille 1970-
luvun lopulla. Ketjun lehtien yhteislevikki on 1,5 miljoonaa kappaletta. Jul-
kaisijayhtiö meni pörssiin vuonna 1996. Samana vuonna yhtiö tuli Ruotsin 
markkinoille perustamalla yhteisyrityksen Ruotsin suurimman sanomaleh-
tikustantajan Marienbergin (Bonnier) kanssa, mutta kilpailu oli liian kovaa. 
Søndagsavisen poistui Ruotsista lokakuussa 2001. 

Uuden aikakauden ilmaisjakelulehtien historiassa aloitti ruotsalainen 
Metro. Perustamisvuodestaan 1995 lähtien Metroa on jaettu ilmaiseksi 
suur-Tukholman julkisissa liikennevälineissä ja muissa julkisissa tiloissa, 
missä sen lukijakunta aamuisin liikkuu. Laajalti uutistoimistojen teksteihin 
perustuva  lehti ilmestyy arkisin, ja se saavutti nopeasti 250 000 kappaleen 
levikin. Nykyisin Metroa  julkaistaan myös Ruotsin toiseksi ja kolmanneksi 
suurimmissa kaupungeissa Göteborgissa ja Malmössä. Metro on kansain-
väistynyt vahvasti, lehteä julkaistaan yhteensä lähes 20 maan suurissa kau-
pungeissa, kuten Kööpenhaminassa, Prahassa, Philadelphiassa ja Santiago 
de Chilessä. 

Ilmaisjakelulehdet ovat muuttaneet Ruotsin lehdistökentän, sillä ne muo-
dostavat jo kolmanneksen päivälehdistön kokonaispainosmäärästä. Tans-
kassa, missä on pitkä ilmaisjakeluperinne, niiden osuus on kaksi kolman-
nesta.

Suomessa perustettiin Metron kilpailijaksi pääkaupunkiseudulla ilmestyvä 
Uutislehti 100, joka yhdistettiin Metroon vuonna 2008 sen jälkeen, kun 
myös Metro oli siirtynyt Sanoma-yhtymän omistukseen. Sanoma Newsin  
kaupunkilehdet Metro ja Vartti tavoittivat yhdessä suuren osan eteläisen 
ruuhka-Suomen asukkaista. Metrolla on ollut Suomessa puolisen mil-
joonaa lukijaa, ja se leviää joukkoliikennevälineissä, kadunvarsijakeluna, 
kahviloissa ja oppilaitoksissa. Vartti ilmestyi 14 paikkakunnalla paikallisina 
aluepainoksina, ja sitä jaettiin 700 000 talouteen. Se oli Suomen luetuin 
kaupunkilehti. Vartin pääkaupunkiseudun paperiversio lopetettiin loka-
kuussa 2012. 

Sanomalehdistö on historian kuluessa joutunut mukautumaan radikaa-
leihinkin mediakentän muutoksiin. Uusien sähköisten medioiden tulolla 
ei aluksi ollut suurta vaikutusta pohjoismaiseen päivälehdistöön. Leh-
distö oli hyvin vakiintunut jo 1920-luvun puolivälissä, kun radio ilmestyi 
näyttämölle. Sanomalehdistölle oli hyödyllistä, että alkuaikojen radiotoi-
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minta rahoitettiin radioluvilla ja julkisista lähteistä saaduilla varoilla. Näin 
vältettiin kilpailu mainostuloista.  Sama koski television tuloa muutamaa 
vuosikymmentä myöhemmin. Myös television yleistyessä lehdistö säästyi 
uuden viestimen taloudellisilta vaikutuksilta, kun televisiotoiminta oli Poh-
joismaissa luparahoitteista. Poikkeuksena oli Suomi, jossa  mainosrahoit-
teinen televisio syntyi teknisen kokeilutoiminnan sivutuotteena Tesvision 
myötä jo vuonna 1954 ja kehittyi Mainos-TV:n ohjelmina Yleisradion kana-
vien ikkuna-ajoissa. 

 
Lehtituki 

Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa valtio tukee sanomalehtiä avokätisemmin 
kuin Suomessa. Sanomalehtien saamat vuotuiset summat liikkuvat naa-
purimaissa 50 miljoonan euron molemmin puolin, kun Suomessa lehdis-
tötuki on vain noin prosentin tästä, ja sitä jaetaan oikeastaan ainoastaan 
vähemmistökieliseen uutistuotantoon.

Ruotsissa valtio suosii kakkoslehtiä. Lehdistön moninaisuuden turvaami-
seksi tukea saavat sanomalehdet, joiden peitto alueellaan on alle 30 pro-
senttia. Lisäksi valtaosa ruotsalaisista kotiin kannettavista sanomalehdistä 
saa jakelutukea, jonka ehtona on yhteistyöaamukannon järjestäminen 
muiden lehtien kanssa. Suunnitelmissa on, että jakelutuki lakkaisi Ruot-
sissa vuoden 2017 alussa.

Norjassa valtion rahaa saavat pienilevikkiset ja taloudellisesti tiukoilla ole-
vat sanomalehdet. Suurimmat avustukset menevät kuitenkin kakkosleh-
dille.

Tanskassa käytännössä kaikki kotiin kannettavat lehdet ovat saaneet 
jakelutukea, myös kaupunkilehdet. Vuoden 2014 alusta jakelutuki muut-
tui tuotantotueksi, jonka suuruuden määräävät toimituskustannukset. 
Samalla avattiin tukimahdollisuus myös vain verkossa toimiville kaupalli-
sille julkaisuille ja ryhdyttiin maksamaan myös tuotekehitystukea.

Suomessa puoluelehtien lehdistötuki uudistettiin vuoden 2008 alusta. 
Tukea jaetaan puoluelehdille niiden edustaman puolueen koon mukaan, 
ja tuki on 90 000 euroa kansanedustajaa kohti. Lisäksi jaetaan valikoivaa 
lehdistötukea yhteensä puoli miljoonaa euroa vähemmistökielisille leh-
dille. Valtaosa siitä on mennyt uutistoimisto STT:n ruotsinkieliselle toimin-
nalle (FNB). 
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Myös epäsuora lehdistötuki on avokätisempää muissa Pohjoismaissa. Nor-
jassa ja Tanskassa sanomalehtien tilauksia ei veroteta lainkaan, ja Ruotsis-
sakin niiden arvonlisävero on kuusi prosenttia. Suomessa printtitilausten 
arvonlisävero on 10 prosenttia.

Norjassa ja Ruotsissa lehtitukijärjestelmä on todistettavasti pelastanut 
monta kakkoslehteä kuolemalta. Ruotsissa vallitsee 15-20 paikkakunnalla  
kahden tai useamman paikallisen lehden kilpailutilanne, Norjassa viidellä. 
Tanskassa ei Kööpenhaminan ulkopuolella ole paikallisten lehtien välistä 
kilpailua lainkaan.

Tutkimusten mukaan sanomalehden kuollessa lukijat siirtyvät toiseen leh-
teen, mutta osa sekä tilaajapohjaisten että kappalemyyntiin perustuvien 
lehtien lukijoista lopettaa säännöllisen lehden lukemisen  kokonaan ’oman’ 
lehden kuollessa. Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan lopettajia on jopa 
kolmannes kuolleen lehden lukijoista.

Radio ja televisio 

Pohjoismaista radiota ja televisiota luonnehti pitkään kaksi peruspiirrettä: 
julkinen palvelu ja luparahoitus. Julkisen palvelun yleisradioyhtiöt olivat 
monopoliasemassa, ja mainonta oli niiden kanavilla kiellettyä. Suomessa 
Mainos-TV:n ikkuna-ajat Yleisradiossa olivat poikkeus, mutta niidenkin tar-
koitus oli tuoda lisää rahaa julkisen palvelun yleisradioyhtiölle.

Viime vuosikymmenien aikana julkisen palvelun yhtiöiden rinnalle  ovat 
nousseet vahvaksi ja tasavertaiseksi kilpailijaksi kaupallinen radio ja tele-
visio. Tämä deregulaatio-kehitys on ollut luonteenomaista koko Euroopan 
sähköiselle viestinnälle. Ilmiöllä tarkoitetaan yleisradiotoimintaan liittyvän 
julkisen säätelyn purkamista, jonka seurauksena kaupallinen radio ja tele-
visio ovat nousseet tasavertaiseksi osaksi sähköistä viestintää.  Television 
kehitystä on jouduttanut digitaalinen lähetysteknologia, jonka tuloksena 
kanavien määrä on lisääntynyt ja maksutelevisiokanavat ovat nousseet 
osaksi kokonaistarjontaa. Nykyisin sekä televisiossa että radiossa kaupal-
listen kanavien määrä on moninkertainen verrattuna julkisen palvelun 
kanavien määrään.

Pohjoismaiden median tuoreet muutokset
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Radion muutos ja pitkä linja

Vahvaa asennemuokkausta radiomonopolin purkamiseksi tekivät jo 1950-
60 –lukujen taitteessa aluevesirajojen ulkopuolelta toimineet merirosvo-
radiot, näistä merkittävimpänä Radio Nord.  Asemat lähettivät juonnettua 
kevyen musiikin ohjelmaa ja rahoittivat toimintansa mainoksilla. Meriros-
vojen toiminta lopetettiin yhteispohjoismaisella lailla, mutta niiden suuri 
suosio kuuntelijoiden keskuudessa sai aikaan sen, että julkiset yleisra-
dioyhtiöt joutuivat lisäämään kevyttä musiikkia omassa ohjelmistossaan. 
Suomessa Yleisradio perusti Sävelradiotoimituksen vuonna 1963, ja samalla 
päivittäinen kevyen musiikin tarjonta kasvoi kymmenellä tunnilla. Sama 
tapahtui Tanskassa ja Ruotsissa, Norja seurasi perässä myöhemmin.

Monopoli murtui Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, kun lähiradioita alettiin 
perustaa 1970-luvun lopulta alkaen. Kyse oli aluksi tyypillisesti kansalais-
toiminnasta: yhdellä taajuudella oli monta sisällöntuottajaa, lähettimet 
olivat pienitehoisia, ja asemat kuuluivat vain paikallisesti. Niiden kautta 
ääneen pääsivät seurakunnat, kansalaisjärjestöt ja erilaiset harrastusryh-
mät. Osasta lähiradioista tuli vähitellen nuorisomusiikkia soittavia for-
maattiradioita. Mutta ennen kaikkea lähiradioiden lähetyksissä ei sallittu 
mainoksia. Lähiradioiden mainoskielto kumottiin Tanskassa ja Norjassa 
vuonna 1988 ja Ruotsissa vasta 1993.

Kaupallinen radio aloitti Pohjoismaista ensimmäisenä Suomessa keväällä 
1985. Muissa Pohjoismaissa epäkaupalliset lähiradiot olivat jo marginali-
soituneet, kun kaupallinen radiotoiminta sallittiin. Suomessa lähiradio ei 
koskaan saanut merkittävää jalansijaa, ja tällaisia radioasemia on nykyään-
kin toiminnassa vain muutamia, tärkeimpinä Lähiradio Helsingissä, Robin 
Hood Turussa ja Moreeni Tampereella. 

Pohjoismaiden kaupalliset radiot olivat aluksi paikallisia, mutta ne ovat 
sittemmin verkottuneet, ja niiden omistus on keskittynyt kaikissa Pohjois-
maissa. Ne ovat myös enimmäkseen päätyneet suurten kansainvälisten 
mediayhtiöiden omistukseen. Samalla kun kaupallisten radioiden tuo-
tanto on tietokoneistunut, niiden sisältö on pelkistynyt ja niistä on tullut 
enimmäkseen tietyn kohderyhmän musiikkiformaattiradioita. Aluksi ket-
juradiot suuntasivat ohjelmansa nuorille, nyt osa niistä on kuuntelijakun-
nan varttumisen myötä keski-ikäistynyt. 

Ranskalainen NRJ on ollut formaattiradioiden tiennäyttäjänä Pohjois-
maissa. Yhtiöllä on Ruotsissa kaksikymmentä asemaa, Norjassa kahdeksan 
ja Suomessa sillä on valtakunnanverkko. Tanskassa Energy kuuluu suur-

Pentti Kemppainen ja Karl Erik Gustafsson

maailma_media.indd   60 10/06/14   08:07



61

Kööpenhaminan alueella ja Odensessa. Euroopan ulkopuolella Energy-ase-
mat ovat levittäytyneet ympäri maailman Tahitilta Uuteen-Kaledoniaan.

Valtakunnallinen mainosradio aloitti Norjassa 1993, Suomessa 1997 ja 
Tanskassa 2003. Norjassa ja Tanskassa on kaksi valtakunnallista mainosra-
diokanavaa. Ruotsissa kaupallisen radiokentän omistus on vähitellen kes-
kittynyt, ja sitä hallitsee kaksi suurta, lähes valtakunnallista radioverkkoa. 
Suomessa Radio Nova oli aluksi ainoa kaupallinen valtakunnankanava, 
mutta nyt se on toimilupamenettelyn seurauksena päätynyt yhdeksi kah-
destatoista valtakunnallisesta tai siihen rinnastettavasta radiokanavasta. 
Vuoteen 2019 jatkuvalle toimilupakaudelle myönnettiin kymmenen val-
takunnallista, kaksi suurimmat kaupungit kattavaa sekä 54 alueellista ja 
paikallista radiotoimilupaa.

Julkisen palvelun yhtiöt Danmarks Radio (DR) Tanskassa, Norges Rikskrin-
kasting (NRK) Norjassa, Sveriges Radio (SR) Ruotsissa sekä Yleisradio (YLE) 
Suomessa ovat edellä kuvatuista muutoksista huolimatta säilyttäneet 
merkittävän aseman ääniradioiden keskinäisessä kilpailussa. Tämä on ollut 
mahdollista, koska kilpailun myötä yleisradioyhtiöt ovat profiloineet omat 
kanavansa siten, että ne poikkeavat ohjelmatarjonnaltaan selvästi toisis-
taan ja kilpailijoistaan. 

Yleisradiolla on neljä valtakunnallista suomenkielistä ja kaksi ruotsinkielistä 
radiokanavaa. Pohjoiskalottialueella Inarin saametoimitus tekee tiivistä 
yhteistyötä Ruotsin ja Norjan yleisradioyhtiöiden saamelaistoimitusten 
kanssa.

Taulukko 3:2  Julkisen palvelun ääniradio osuus (%) 
kuunteluajasta  2002-2012

2002 2007 2012
Suomi 51 47 47
Ruotsi 64 63 69
Norja 68 70 76
Tanska 59 62 66

Lähde: Nordicom, Mediestatistik 2014

Suomessa kaupallisen ja julkisen palvelun radion kuuntelu on jakaantunut 
tasan vuosituhanteen vaihteesta lähtien. Muissa Pohjoismaissa kaupallista 
radiota kuunnellaan vain kolmannes kuunteluajasta.  Suomessa valtioneu-
vosto myönsi helmikuussa 2011 kymmenen väestöpeitoltaan käytännölli-
sesti katsoen valtakunnallista, kaksi suurimpien kaupunkien sekä 55 alu-
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eellista ja paikallista toimilupaa. Luvat ovat voimassa vuoteen 2019 saakka.
Yleisradiolla on käytössään seitsemän verkkoa, joista kolme (Radio 1, Ylex 
ja Radio Suomi) kattaa koko maan, kaksi (Vega ja Puhe) suurimman osan 
maata ja kaksi (Extrem ja Sámi) on lähinnä alueellisiksi katsottavia verkkoja. 
Radio Suomen lähetykset jakaantuvat parhaaseen lähetysaikaan 20 maa-
kuntaradiolle. 

Suhteessa muihin medioihin kaupallinen radio oi ole Pohjoismaissa noussut 
taloudellisesti merkittäväksi. Sen osuus mediamainonnan  kokonaiskakusta 
on Ruotsissa ja Suomessa kolme prosenttia,  Norjassa ja Tanskassa osuus 
jää kahden prosentin tietämiin.  Näin Pohjoismaiden kaupallinen radio jää 
selvästi jälkeen Euroopan keskiarvosta, joka on kuuden prosentin tienoilla.  
 
Radion ja television yleisö jakautuu kahtia iän perusteella: aikuisyleisöt ja 
varttuneet katsovat ja kuuntelevat julkisten yleisradioyhtiön ohjelmia, kun 
nuoret katsovat kaupallisia televisiokanavia ja kuuntelevat mainosradioita. 
Varttuneen väestönosan väistyessä myös julkisen palvelun yleisradioiden 
merkitys vähennee vuosien kuluessa, elleivät ne löydä itselleen uusia 
ohjelmasisältöjä ja toimintamuotoja.

 
Television iso murros 

Suomessa kaupallinen televisio aloitti paljon naapurimaita aikaisemmin, 
tosin motiivit olivat muualla kuin kaupallisessa liiketoiminnassa. Vuonna 
1955 aloittanut Teekkarien televisiokerhon TES-TV oli teknistä kokeilua, 
jota rahoitettiin mainonnalla. Kaksi vuotta myöhemmin perustettu Oy 
Mainos-TV-Reklam  Ab perustettiin Yleisradion taloudelliseksi apuriksi, ei 
sen kilpailijaksi. Yhtiön mainoslähetysten alkuperäinen tehtävä oli tukea 
Yleisradion rahoitusta.

Muissa Pohjoismaissa suhtautuminen mainontaan oli paljon jyrkempää, ja 
televisiomonopoli murtui niissä vasta, kun satelliittikanava Skandinavian 
Television aloitti  toimintansa uuden vuoden aattona 1987 Pohjoismaiden 
rajojen ulkopuolelta tulevilla lähetyksillä – samaan tapaan kuin merirosvo-
radion neljännesvuosisata aikasemmin. Tämä merkitsi tosiasiassa kaupal-
lisen television tuloa Tanskaan, Norjaan ja Ruotsiin, vaikka kanava tavoit-
tikin vain kaapeliyhtiöiden asiakkaat, joita oli alussa suhteellisen vähän. 
Mainoskielto poistettiin kansallisilta televisiokanavilta Tanskassa vuonna 
1988 sekä Ruotsissa ja Norjassa vuonna 1992. Mainontaa ei kuitenkaan sal-
littu julkisen palvelun yleisradioiden kanavilla, joiden rahoitus järjestettiin 
edelleen pääosin televisiolupamaksutuloilla.
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Perinteisesti Pohjoismaiden julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden rahoi-
tus on perustunut television katsojilta perittävään vastanotinkohtaiseen 
lupamaksuun. Vuonna 2010 kallein lupamaksu oli Tanskassa (304 euroa), 
Norjassa lupa maksoi lähes saman (296 euroa), Suomessa tv-luvan hinta 
oli 231 euroa. Halvinta televisionkatselu oli Ruotsissa (204 euroa). Samasta 
televisiolupamaksusta julkisen palvelun yhtiöt rahoittavat myös radiotoi-
mintansa sekä laajenevan internettarjontansa. Suomessa vuoden 2013 
alusta televisiolupamaksu korvattiin Yleisradio-verolla, joka määräytyy 
verotettavan henkilökohtaisen tulotason mukaan.

Teknologinen kehitys on vaikuttanut ratkaisevasti ohjelmatarjonnan 
laatuun ja määrään sekä radiossa että televisiossa. Suomessa ula-verkon 
rakentaminen 1950-luvulla mahdollisti toisen radiokanavan ja paransi 
äänen laatua. Kevyiden, halpojen ja siirrettävien transistoriradioiden tulo 
markkinoille lisäsi radion suosiota erityisesti nuorison keskuudessa 1960-
luvun alussa. Saavutettu vahva asema auttoi radiota sopeutumaan uuteen 
televisioaikaan. Nuorisokulttuurin esiinmarssi ja lisääntynyt kevyen musii-
kin radiotarjonta valmistelivat ilmapiiriä myös niin kaupallisen television 
laajenemiselle kuin kaupalliselle radiolle.

Televisiolähetykset digitalisoitiin Pohjoismaissa 2010-luvun loppuun men-
nessä. Suomessa kaikki lähetykset muutettiin analogisista digitaalisiksi 
kertaheitolla vuonna 2007, muissa Pohjoismaissa siirtyminen on tapahtu-
nut vaiheittain. Tämä teknologiauudistus merkitsi lisätilaa uusille kanaville 
ja paransi kuvan teknistä laatua. Uudistus alensi tuotanto- ja jakelukustan-
nuksia. Koko vastaanotinkanta oli uusittava. 

 
Mainostelevisiosta maksutelevisioksi

Lähetysten digitalisoinnilla on ollut vaikutusta myös ohjelmasisältöihin. 
Televisiokanavien määrä on moninkertaistunut, lisäkanavat ja maksulli-
suus ovat osittaneet tarjonnan pienemmille kohderyhmille suunnattuihin 
niche-kanaviin. Segmentoituminen onkin uuden digitaalisen televisioaika-
kauden keskeinen kehityssuunta. Myös ulkomaiset kanavat ovat katsotta-
vissa jokaisessa olohuoneessa, tosin yleensä osana maksullista pakettia. 

Televisiotarjonta jakautuu yhä selvemmin vapaisiin ja maksullisiin kana-
viin. Vuonna 2012 katsojat voivat Suomessa seurata 13 valtakunnallista, 
maanpäällisessä digiverkossa vapaasti saatavilla olevaa kanavaa, joista 
neljä on mainoksettomia Yleisradion kanavia. Suomessa on 35 maksullisen 
televisiokanavan toimilupaa. Kaapeliverkkojen ja lautasantennien kautta 
kanavavalikoima laajenee moninkertaisesti. Teknisesti korkeatasoisten 
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HD-kanavien määrä lisääntyy. Myös internet on nousemassa merkittäväksi 
televisio-ohjelmien alustaksi.

Ruotsissa SVT:llä on viisi valtakunnallista kanavaa, kun taas vapaasti katsot-
tavia kaupallisia kanavia on myös viisi. Näiden lisäksi on suuri joukko mak-
sullisia kanavia sekä noin 50 paikallista, kaapeliverkoissa näkyvää kanavaa. 
Norjassa on NRK:n kolmen kanavan lisäksi viisitoista kaupallista kanavaa, 
joista osa on maksullisia. Lisäksi Norjassa on 12 paikallistelevisioasemaa. 
Tanskassa on kahdeksan julkisen palvelun televisiokanavaa,  10 yksityistä 
mainosrahoitteista kanavaa ja kymmeniä lähitelevisiokanavia.

Maksutelevisiosta on tällä vuosituhannella kehittynyt televisiotoimin-
nalle huomattava tulonlähde.  Maksutelevision levinneisyys on Suomessa 
vakiintunut hieman neljännekseen suomalaiskodeista. Muissa Pohjois-
maissa kehitys on ollut nopeampaa. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa 
maksutelevisio oli lähes kahdessa kolmesta kotitaloudesta vuonna 2010. 
Ruotsissa kehitys on näkynyt yksittäisten yhtiöiden tulonmuodostuksessa. 
Esimerkiksi MTG:n ja TV4:n mainostulot ovat pienentyneet samalla kun 
tilaustulot ovat lisääntyneet. On tavallista, että kotivastaanottimessa on 
vapaiden kanavien lisäksi joukko maksukanavia. 

Television katselu on Pohjoismaissa muuta Eurooppaa alhaisemmalla 
tasolla, Pohjois-Amerikasta puhumattakaan. Kaupallisten televisioka-
navien lukumäärän kasvusta huolimatta julkisen palvelun kanavat ovat 
säilyttäneet merkittävän aseman kokonaiskatseluajasta (Taulukko 3:3) 

Taulukko 3:3 Julkisen palvelun television osuus (%) 
katseluajasta 2003-2013

2003 2007 2010 2013
Suomi 44 44 45 42
Ruotsi 41 35 35 35
Norja                  44 42 41 41
Tanska 69 66 56 54

 
Tanskan julkisen palvelun television katsojaluvut ovat muita Pohjoismaita 
korkeammat, koska siellä perinteisen julkisen palvelun yhtiön DR  lisäksi 
mukaan lasketaan TV2. Se on julkisessa omistuksessa ja saa osansa tele-

Lähde: Nordicom, Mediestatistik 201
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visiolupamaksuista, mutta voi myös lähettää mainoksia lukuisilla kanavil-
laan. TV2 muuttui maksukanavaksi vuoden 2012 alusta.

 
Internet ja mobiili

Verkkomediasta on tulossa yhä keskeisempi osa ihmisten arkea myös Poh-
joismaissa. Uudet nopeat laajakaistayhteydet mahdollistavat myös perin-
teisten medioiden kehityksen internetissä. 

Mainostuloilla mitattuna internet on noussut muutamassa vuodessa 
television ohi muissa Pohjoismaissa paitsi Suomessa. Tanskassa internet 
horjuttaa jo mainosvälineenä uhkaavasti sanomalehtien  ennestäänkin 
heikkoa markkinajohtajuutta.

Taulukko 3:4: Sanomalehtien, television, radion ja internetin osuus mainon-
nan kokonaistuloista vuonna 2012 (%)

Sanoma-
lehdet 

Televisio Radio Internet

Suomi 32 19 3 24
Ruotsi 29 19 2 25
Norja 32                     19 3 24
Tanska 25 16 2 30

Lähde: Nordicom, Mediestatistik 2014

Internet on antanut muutossysäyksen perinteiselle medialle. Kaikilla 
sanomalehdillä on internetissä oma verkkoversio, jossa on ajankohtaista, 
toimitettua materiaalia. Sivulla on yleensä eri korvausta vastaan mahdol-
lista lukea myös paperipainoksen näköislehteä ja arkistoartikkeleita aikai-
semmista numeroista. Jotkin lehdet toimivat yhteisellä sivustolla samaan 
tapaan kuin esimerkiksi Suomessa sosiaalidemokraattiset lehdet tai Itä-
Uudenmaan ruotsinkieliset lehdet. On myös sanomalehtiä, jotka ilmesty-
vät vain internetissä. Tällaisia ovat meillä esimerkiksi internetiin uudestaan 
syntynyt, pitkälti blogien varassa elävä Uusi Suomi ja Sanoma Newsin verk-
kolehdeksi muuttunut Taloussanomat. 

Siirtyminen paperilehdestä internetiin kasvoi nopeasti vuosituhannen 
ensimmäisellä vuosikymmenellä. Vuonna 2010 valtaosa väestöstä luki ver-
kosta sanoma- ja aikakauslehtien nettisivuja. Suomessa verkkolehtiä luki 

Pohjoismaiden median tuoreet muutokset

maailma_media.indd   65 10/06/14   08:07



66

74 prosenttia, Ruotsissa 54, Norjassa 78 ja Tanskassa 63 prosenttia koko 
väestöstä. Kaikkien Euroopan maiden keskiarvo oli 34 prosenttia, joten 
Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä. 

Lehtitaloissa tehdään kuumeisesti työtä ja valmistaudutaan uuden tekno-
logia tuomiin haasteisiin omalla nettisivustolla. Vie aikaa ennen kuin uuden 
median muotokieli ja ansaintalogiikka kypsyvät. Liikkuvasta kuvasta on 
tullut luonteva osa lehtien verkkosivuja. Mainospaikkojen määrä, sijainti ja 
mainosten muoto kehittyvät uudessa ympäristössä. 

Siirryttäessä paperilehdestä nettilevitykseen syntyy paljon säästöä, kun 
paperi-, painatus- ja jakelukulut jäävät pois. Kulurakenteen muuttuessa 
journalismiin on mahdollista panostaa enemmän varoja. Voidaan vain toi-
voa, että niin myös tapahtuu. 

Radiota kuunnellaan edelleen lähes pelkästään perinteisellä ularadiovas-
taanottimella. Samalla kun perinteisten radiovastaanotinten kautta tavoi-
tetaan lähes koko kansa, jää radion viikkotavoittavuus matkapuhelimen tai 
tietokoneen kautta alle kymmeneen prosenttiin, vaikka mobiililaajakaistan 
kautta on kuultavissa kymmeniä tuhansia radioasemia, ja kahdessa matka-
puhelimessa kolmesta on radio. 

Siirtyminen analogisista digitaalisiin radiolähetyksiin vapaasti etenevillä 
radioaalloilla ei ole edennyt odotetulla tavalla. Perinteiset FM- eli ulalä-
hetykset pitävät pintansa. Suomessa Yleisradio lopetti digitaaliset DAB-
radiolähetykset vuonna 2005 kymmenen vuoden kokeilujakson jälkeen. 
Kaupallinen radio ei ole Suomessa koskaan niitä edes kunnolla aloittanut. 
Nyt odotetaan, miten kehitys etenee muualla Euroopassa. Muissa Pohjois-
maissa suhtaudutaan innostuneemmin radion digitalisointiin. Erityisesti 
Tanskan yleisradioyhtiö on panostanut voimakkaasti digitaalisiin radio-
lähetyksiin. Ruotsissa sekä julkinen yleisradioyhtiö että kaupalliset radiot 
ovat painostaneet valtiovaltaa kiirehtimään DAB-lähetysten laajentamista. 
Norjassa ehdotetaan kehittyneempää DAB+ teknologiaa, jolla korvattai-
siin vanheneva FM-lähetinverkko vuoteen 2017 mennessä.

Kaikilla ääniradioasemilla on oma internetsivustonsa, joissa voi yleensä 
kuunnella myös aseman suoraa lähetystä ja joissa on paljon ohjelmiin 
liittyvää oheisaineistoa ja vuorovaikutteisia toimintoja. Jääkin nähtäväksi, 
tarjoaako laajakaistateknologia tulevaisuudessa alustan myös ääniradio-
ohjelmille niin laajasti, että radio alkaisi siirtyä kohti digiaikaa. 

Myös televisionkatselu on murroksessa. Televisio-ohjelmat ovat nähtävissä 
internetissä suorina lähetyksinä tai tietyn aikaa lähetyksen jälkeen, ja ver-
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kon käyttö televisiokatseluun yleistyy. Kaikilla vapaasti katsottavilla tele-
visiokanavilla on Pohjoismaissa omat nettisivustonsa, joista on nähtävissä 
sekä suoraa lähetystä että tallennettuja lähetyksiä. 

Televisio irtoaa myös ajasta, kun ohjelmat voi katsoa jälkikäteen inter-
netistä. Esimerkiksi Yleisradion Areena, MTV3:n Katsomo, Nelosen Ruutu tai 
näiden yhteinen palvelu Teevee tavoittavat viikoittain jo puolet kansasta. 
Yleisradiolla on internetvalttinaan Elävä arkisto, josta voi seurata radio- ja 
televisio-ohjelmia vuosien varrelta. 

Kehitys kulkee paperille painetusta lehdestä sekä perinteisestä radiosta ja 
televisiosta kohti internetiä, mutta siirtymä vie vielä jonkin verran aikaa. 
Hidasteena ovat internetsivustojen toistaiseksi kehittymätön ansainta-
logiikka ja avoimet tekijänoikeuskysymykset. Paperilehtien, radion ja tele-
vision sisältöjen tarjoaminen uudella internetalustalla vaatii vielä myös 
uuden muotokielen kypsymistä. Sosiaalisen median voimakas nousu 
synnyttää suuren haasteen perinteiselle tiedonvälitykselle kaikissa Poh-
joismaissa. 

Taulukko 3:5 Lehtien luku ja radion/television seuraaminen internetin 
kautta 2003-2012 (% koko väestöstä)

   Suomi Ruotsi Norja  Tanska EU  

lehtien  
lukeminen           2003 32 30 54 32 ..

  2007 50 43 68 47 21

  2010 74 54 78 63 34

  2012 80 80 85 73 45

radio/tv  2003 10 15 17 12 ..

  2007 24 35 37 34 15

  2010 44 56 51 40 26

  2012 52 63 64 50 33 

Lähde: IRM 2014

Pohjoismaiden median tuoreet muutokset
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Lukijat ovat löytäneet lehtien internetsivut, vain Tanskassa kehitys on 
hieman maltillisempaa. Sähköisen median käyttö internetin välityksellä 
oli vielä vuonna 2012 lehtien lukua vähäisempää. Kuitenkin yli puolet 
pohjoismaalaisista ilmoittaa internetin käyttönsä syyksi television katselun 
tai radion kuuntelun internetin kautta. Tässä on selkeä ero muuhun 
Eurooppaan, joka tulee kaukana Pohjoismaiden perässä.

Hyvä esimerkki vahvasta siirtymäprosessista digitaaliseen muotoon on 
ruotsalainen iltapäivälehti Aftonbladet. Sen  verkkotavoittavuus oli vuonna 
2012 yli kaksinkertainen verrattuna paperilehden tavoittavuuteen. Myös 
lehden mobiili versio oli ohittamassa paperilehden saman vuoden aikana. 

Paperilehdet väistyvät maailmanlaajuisesti. Vuosituhannen alussa, vajaassa 
kymmenessä vuodessa, sanomalehtien paperilehtien mainostulot piene-
nivät 112 miljoonasta dollarista 83 miljoonaan dollariin. Samanaikaisesti 
sanomalehtien digitaaliset tulot viisinkertaistuivat, tosin toistaiseksi vielä 
selvästi alemmalla tasolla: 1,5 miljoonasta dollarista 8,3 miljoonaan dolla-
riin. Nousu on ollut tasaista vuosittain. Varsinainen paperilehtien mainostu-
lojen romahdus osui vuosien 2007 ja 2010 väliin, minkä jälkeen niiden mai-
nostulot nousivat hienoisesti kohdatakseen pian taas uuden taantuman.   
 
 

Lopuksi

Viimeisten parin vuosikymmenen aikana viestinnän maailmassa on tapah-
tunut ratkaiseva taloudellinen ja teknologinen muutos. Viestinnän rooli 
ja painopiste ovat muuttuneet yhteiskuntavaikuttajasta taloudelliseksi 
toimijaksi. Toisin kuin ennen, kaupallisuus on  silmiinpistävästi läsnä koko 
mediakentässä. Poliittiset ja yhteiskunnalliset äänenpainot saavat väistyä 
halvalla tehdyn ja hyvin kaupaksi menevän viihteen tieltä. Ohjelmatuo-
tanto on teollistunut, formatoitunut ja globalisoitunut. Viestinnästä on 
tullut myös yhä vuorovaikutteisempaa. 

Vielä hiljattain mediakenttää hallitsivat sähköisen median monopoliyh-
tiöt ja painettu päivälehdistö. Molemmat saavat yhä enemmän tukeutua 
ikääntyvään yleisöön, kun taas nuoret katsovat ja kuuntelevat kaupallisia 
kanavia, ja paperilehtien on yhä vaikeampi houkutella nuoria lukijoita. 
Mainostajat uskovat kuitenkin vielä painettuun lehteen Pohjoismaissa.  
Vain Tanskassa internet on toistaiseksi pystynyt haastamaan päivälehdet 
mainonnan kokonaistuloissa.
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Mediakentän uusjako on kansainvälinen ilmiö. Omistus on keskittynyt 
muuttaman suuryhtiön ympärille.  On muodostunut konserneja, jotka pyr-
kivät kokonaisvaltaiseen mediapalveluun. Sähköinen  ja painettu viestintä 
integroituvat. Suurten mediayhtiöiden horisontaalinen integraatio onkin 
luonteenomaista pohjoismaisen median kehitykselle. 

Neljä suurinta pohjoismaista mediayhtiötä ovat ruotsalainen Bonnier,  suo-
malainen Sanoma, tanskalainen Egmont ja norjalainen Schibsted. Kaikki 
neljä ovat viestinnän monialayhtiöitä ja mediajättejä, joiden toiminta ulot-
tuu sekä painettuun että sähköiseen viestintään ja laajalti oman maan rajo-
jen ulkopuolelle.  Suuria yhtiöitä ovat myös  ruotsalainen Modern Times 
Group, joka omistaa lähinnä sähköistä mediaa, norjalainen Orkla Media ja 
tanskalaiset Aller ja Berlingske International sekä julkisen palvelun yleisra-
dioyhtiöt kussakin maassa. 

Keskeinen kehityssuunta yhä tarkempaan segmentointiin näkyy kaikkien 
medioiden piirissä. Uudet televisio- ja radiokanavat tavoittelevat kohden-
nettuja ja kapeita yleisöjä kuten myös useat aikakaus- ja erikoislehdet. 
Kaikki perinteiset mediat pyrkivät lisäämään läsnäoloaan internetissä.

Seuraava iso muutos on alkanut näkyä siirryttäessä vuosituhannen toiselle 
vuosikymmenelle, kun mobiili laajakaista on yleistynyt. Vuonna 2015 äly-
puhelimia arvioidaan maailmassa olevan jo toista miljardia kappaletta ja 
tabletteja yli 300 miljoonaa. Älypuhelimet, mobiilit nettimedialaitteet ja 
tabletit tekevät tietä perinteisen median siirtymiselle laajakaistateknolo-
giaan.

Samalla kun perinteinen media siirtyy laajakaista-alustalle, se irtoaa ajasta 
ja paikasta. Oman paikkakunnan sanomalehden voi avata missä päin maa-
ilmaa tahansa, omaa television suosikkisarjaa voi katsoa omasta älypuheli-
mesta. Sähköisen media perinteinen sidos aikaan hälvenee, kun ohjelman 
voi katsoa tai kuunnella koska tahansa, sen seuraamisen voi keskeyttää tai 
sen voi pistää talteen myöhempää käyttöä varten.

Uusi alusta, internet,  ei ole kuitenkaan tyhjä tila, johon perinteiset mediat 
noin vain voivat levittäytyä. Siellä vallitsevat uudet herrat: Google, Netflix, 
Spotify, Facebook, Twitter ja monet vielä näkemättömät toimijat, jotka 
kilpailevat kärkkäästi ihmisten ajankäytöstä. Saadakseen tilansa tässä 
uudessa ympäristö perinteiset mediat joutuvat kulkemaan vielä pitkän 
tien.

Pohjoismaiden median tuoreet muutokset
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Tietokoneistumisen ja sitä seuranneen laajakaistakehityksen ovat helpoi-
ten omaksuneet nuoret. Kokonaisille sukupolville tietokone on jo luonnol-
linen osa arkista tiedonvälitystä ja viihdettä kehdosta lähtien. Mutta myös 
eläkkeelle siirtyvät suuret ikäluokat ovat työuransa kuluessa joutuneet 
opettelemaan tietokoneiden käytön. Työuran jälkeen vetreät aikuiset saat-
tavat omaksua vielä perinteisen median siirtymisen laajakaistalle. Kyyti-
poikana toimii sosiaalinen media, kun myös vanhemmat ikäpolvet liittyvät 
vauhdilla erilaisiin verkostoihin. 

Pentti Kemppainen ja Karl Erik Gustafsson
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Jukka Pietiläinen

Euroopan neljä mediajärjestelmää

Euroopan unionin maiden mediajärjestelmät ja mediahistoria poikkea-
vat varsin paljon toisistaan. Tiedotusvälineet ovat kehittyneet eri maissa 
eri tahtiin ja niiden kehittymiseen ovat vaikuttaneet monet erilaiset teki-
jät. Viime vuosikymmeninä eri maiden mediajärjestelmät ovat kuitenkin 
samankaltaistuneet sekä taloudellisen että poliittisen yhdentymisen 
myötä. Tässä luvussa on tarkoitus luoda katsaus Euroopan unionin maiden 
– Pohjoismaita (ks. Kemppainen & Gustafsson)  lukuun ottamatta –  media-
ympäristöön.

Daniel Hallinin ja Paolo Mancinin (2004) mukaan Länsi-Euroopassa ja Poh-
jois-Amerikassa on löydettävissä kolme erilaista tiedotusvälinemallia. He 
tarkastelivat erityisesti tiedotusvälineiden roolia osana poliittista prosessia 
ja pohtivat niitä eroja, joita eri maissa on havaittavissa. Erojen taustalla on 
tiedotusvälineiden ja valtion suhde, tiedotusvälineiden ja poliittisten puo-
lueiden suhteet, professionalismin rooli journalismissa sekä erot suurille 
joukoille leviävien sanomalehtien kehittymisessä. Nämä tekijät taas ovat 
riippuvaisia eri maiden poliittisesta historiasta, esimerkiksi demokraatti-
sista perinteistä, yhteiskuntien moniarvoisuudesta ja laillisuuden asemasta 
yhteiskunnassa.

Myöhemmin on esitetty, että kolmen länsieurooppalaisen mallin lisäksi 
Euroopassa on neljäs mediamalli, itäisen Keski-Euroopan maiden malli. 
Itäisen Keski-Euroopan maissa muutokset ovat olleet viimeisten parinkym-
menen vuoden aikana varsin suuria ja mediamalli vasta hakee muotoaan, 
mutta eri maiden välillä on silti varsin paljon yhteisiä piirteitä.

Erojen vuoksi myös joiltakin piirteiltään samankaltaiset tiedotusvälineet 
voivat olla käytännössä huomattavan erilaisia. Esimerkiksi Espanjassa julki-
sen palvelun televisio saa huomattavan osan rahoituksestaan mainoksista, 
joita ei joidenkin muiden maiden julkisen palvelun televisiokanavilla ole 
lainkaan.
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Demokraattis-korporatistinen malli

Hallinin ja Mancinin mukaan Pohjois- ja Keski-Euroopalle tyypillinen 
mediamalli on demokraattis-korporatistinen malli. Sille tunnusomaisia piir-
teitä ovat sanomalehtien korkea levikki ja varhain virinnyt suurille joukoille 
suunnatun lehdistön kehitys, vahva puoluelehdistö, joka on menettänyt 
tai menettämässä asemiaan kaupalliselle lehdistölle, vahva professiona-
lismin ja itsesäätelyn aste sekä valtion vahva asema mediamarkkinoilla. 
Valtion vahva asema on vahvistanut lehdistön vapautta ja moninaisuutta, 
minkä lisäksi myös yleisradiotoiminnassa valtion asema on ollut hallitseva, 
ja kaupallinen televisio on kehittynyt vasta viime vuosikymmeninä.

Pohjoismaiden lisäksi tämä malli kuvaa Saksan, Hollannin, Belgian, Itäval-
lan ja Sveitsin tiedotusvälineitä. Myös Luxemburgin katsotaan kuuluvan 
tähän malliin. Näille maille yhteistä on korkea sanomalehtien levikki, mikä 
näkyy sekä valtakunnallisen että alueellisen lehdistön vahvana asemana.

Sanomalehtien poliittinen sitoutuneisuus on ollut näille maille tyypillistä, 
mutta se on heikentynyt selvästi viime vuosikymmenien aikana. Tyypillistä 
on myös korkea ammatillisuuden aste: näissä maissa käsitys journalismin 
standardeista on yhtenäinen, ja journalismilla on suuri autonomia suh-
teessa muuhun yhteiskuntaan. Lisäksi valtion rooli on vahva, ja julkisella 
sektorilla on tärkeä rooli mediamarkkinoilla.

Saksan tärkein sanomalehtien julkaisija on Axel Springer, joka julkai-
see muun muassa Euroopan suurilevikkisintä populaaria lehteä Bild. 
Sen levikki on vajaa kolme miljoonaa kappaletta. Springer hallitsee 22,5 
prosenttia Saksan lehtimarkkinoista, kun taas toiseksi suurin yhtiö WAZ-
ryhmä (tärkein lehti Westdeutsche Allgemaine Zeitung) yltää ainoastaan 5,6 
prosenttiin ja kolmanneksi suurin Verlagsgruppe Stuttgarter Zeitung 5,2 
prosenttiin kokonaiskakusta. Vuosien 1999 ja 2013 välillä useimmat lehdet 
menettivät 10-25 prosenttia levikistään, osa kuten Bild peräti 40 prosenttia. 

Populaarilehti Bildin lisäksi Saksan tilattavat aamulehdet ovat varsin pie-
niä. Niiden levikki on suurimmillaan vain puolisen miljoonaa kappaletta, ja 
kymmenen kärkeen pääsee vielä alle 250 000:n levikillä. Lehdet ovat suu-
relta osin alueellisia tai paikallisia, ja valtakunnalliset lehdetkin ilmestyvät 
eri puolilla maata. Lehtien poliittinen linja erottuu varsin selvästi konserva-
tiivisesta liberaaliin ja edelleen vasemmistolaiseen. Suurin osa nykyisistä 
sanomalehdistä on perustettu vasta toisen maailmansodan jälkeen.
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Saksan televisio on jaettu eri osavaltioihin, jotka vastaavat televisiotoimin-
nasta alueellaan. Osaa televisioyhtiöistä hallitsevat useammat osavaltiot 
yhteisesti. Ainoastaan ulkomaille suunnatut lähetykset toimivat keskusval-
lan alaisuudessa. Osavaltioiden televisioyhtiöt tuottavat ohjelmaa ykkös-
kanavalle, kun taas kakkoskanava on osavaltioiden yhteisesti omistama 
televisioyhtiö ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen), jonka ohjelmisto on val-
takunnallista. Kolmas julkisen palvelun kanava välittää alueohjelmia.

Kaupallinen televisio alkoi kehittyä Saksassa 1980-luvulla. Nykyisin mer-
kittäviä kaupallisia televisioyhtiöitä on kaksi. Niistä suurin on RTL-ryhmä, 
jonka tärkein omistaja on mediayhtiö Bertelsmann. RTL aloitti toimintansa 
vuonna 1984 Luxemburgissa. RTL-ryhmällä on merkittäviä televisiokana-
via myös Ranskassa, Belgiassa ja Hollannissa. Se myös omistaa osia useista 
televisiokanavista Itä-Euroopassa. Toinen Saksan kaupallisista televisioyh-
tiöistä on ProSiebenSAT Media, joka hankki vuonna 2007 omistukseensa 
Pohjois-Euroopassa toimivan mediayhtiön SBS (Suomessa yhtiö omistaa 
Voice Radion, Iskelmän ja neljä paikallisradiota, mm. tamperelaisen Radio 
957:n). Vuonna 2013 Saksan television katselusta noin neljännes kohdistui 
RTL-ryhmän kanaville, noin 20 prosenttia ProSiebenSat.1:n kanaville ja noin 
40 prosenttia julkisen palvelun kanaville.

Hollannissa tiedotusvälineiden rakenne on perinteisesti perustunut sitou-
tumiseen joko poliittiseen ryhmään tai uskontokuntaan, mutta myös kau-
pallinen perinne on ollut vahva. Tärkeimmät sanomalehdet ovat nykyisin 
poliittisesti sitoutumattomia. Hollannissa on kaksi tärkeää lehtiryhmää, 
joista De Telegraaf-ryhmä julkaisee levikiltään suurinta sanomalehteä De 
Telegraaf ja useita paikallislehtiä sekä Metro-lehden Hollannin painosta. 
Toinen lehtiryhmä on brittiläisessä omistuksessa oleva Mecom, joka jul-
kaisee alueellisia ja paikallisia lehtiä, ja lähes yhtä suuri on belgialainen 
De Persgroep, joka julkaisee neljää päivälehteä. Levikiltään toiseksi suurin 
lehti on ilmaisjakelulehti Metro, ja myös ilmaisjakelulehdet Sp!ts kuuluu 
viiden suurimman lehden joukkoon. Tilattavien sanomalehtien vuosivo-
lyymi putosi neljänneksen vuosina 2004-2013 Ilmaisjakelulehtien toimin-
taa helpottaa tiheä asutus, mutta niiden osuus lehtien levikistä on ollut 
2010-luvulla laskussa ja yksi suurista ilmaislehdistä, De Pers, lakkautettiin 
2012. Hollannin tärkein aikakauslehtien julkaisija on Sanoma Media, joka 
hankki vuonna 2001 omistukseensa hollantilaisen VNU kustannusyhtiön.

Tärkeimmät televisiokanavat ovat julkisen palvelun yhtiön (Nederlandse 
Publieke Omroep, NPO) kolme kanavaa, kaupallisen RTL-yhtiön neljä kana-
vaa ja vuodesta 2011 Sanoman omistamat kolme kanavaa. Julkisen pal-
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velun kanavien katseluosuus on pysynyt pitkään noin kolmanneksessa, 
RTL-ryhmän kanavien osuus on neljännes ja Sanoman vajaa kuudes osa. 
Hollannin julkisen palvelun televisio perustuu poliittisin ja uskonnollisin 
perustein muodostuneisiin katsojayhdistyksiin, joille ohjelma-aikaa jae-
taan jäsenmäärän mukaan. Kaapelitelevisio on Hollannissa lähes kaikkien 
käytettävissä ja suuri osa television katselusta hajaantuu siten useille pie-
nille kanaville. Perinteisesti julkisen palvelun televisio on perustunut tuo-
tantoyhtiöille, joilla on kullakin oma poliittinen tai uskontokuntaan perus-
tuva taustansa ja joiden ohjelmia lähetetään julkisen palvelun kanavilla.

Belgiassa ja Sveitsissä tiedotusvälineet ovat jakautuneet kielen mukaan. 
Belgiassa kaapelitelevisio on kaikkien laajimmalle levinnyt (97 % talouk-
sista). Flaaminkielisessä Belgiassa valtion asemaa tiedotusvälineissä on 
purettu aikaisemmin kuin maan ranskankielisessä osassa, joka muistuttaa 
osaksi eteläeurooppalaista mediamallia. Belgiassa kaupallisten televisioka-
navien tulo on vähentänyt valtion omistamien kanavien katselua, mutta 
sitä vastoin Sveitsissä julkisen palvelun kanavat ovat säilyttäneet katso-
jansa paremmin. Molemmissa maissa katsotaan paljon myös naapurimai-
den televisiokanavia.

Belgiassa lehdistö on jakautunut kielen mukaan, mutta flaaminkielisten 
päivälehtien levikki asukasta kohti on suurempi kuin ranskankielisten. 
Kolme suurinta sanomalehteä ovat flaaminkielisiä. Lehdistön omistus on 
Belgiassa pääosin paikallisten yhtiöiden hallussa. Osa näistä on laajentu-
nut myös television puolelle. 

Sveitsissä saksankielisten lehtien levikki on suurempi kuin väestöosuus 
edellyttäisi: 10 suurimmasta lehdestä vain yksi on ranskankielinen, ja sak-
sankielisten lehtien osuus levikistä on 74 prosenttia. Monet suurimmista 
lehdistä ovat ilmaisjakelulehtiä, joista suurimmalla (20 minuten) on sak-
san-, ranskan- ja italiankielinen painos. Yksi ilmaislehdistä ilmestyy myös 
iltapäivisin. Sveitsiläiset lehdet ovat pääosin sellaisten paikallisten moni-
mediayhtiöiden kuten Ringier ja Tamedia omistuksessa. Sanomalehtien 
levikit ovat pudonneet voimakkaasti viime vuosina, ja lehtien määrä on 
pienentynyt. 

 
Politisoitunut pluralistinen malli

Monissa maissa tiedotusvälineiden kehityksen olennainen piirre on ollut 
politisoituneiden tiedotusvälineiden aika, jolloin tiedotusvälineet – erityi-
sesti sanomalehdet – ovat tukeneet poliittisia puolueita äänenkannatta-
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jina. Useissa Etelä-Euroopan maissa tiedotusvälineet ovat edelleen hyvin 
politisoituneita, ja ne tukevat avoimesti jotakin poliittista puoluetta tai 
aatesuuntaa. Hallin ja Mancini käyttävät tästä mallista nimeä politisoitunut 
pluralistisen malli. Sen tyypillinen piirre on puolueiden ja tiedotusvälinei-
den läheinen suhde toisiinsa. Eri puolueiden kannattajat lukevat eri lehtiä, 
jotka ottavat kantaa poliittisin perustein. 

Tämän mallin tyypillisimpiä maita ovat Kreikka, Espanja, Portugali ja Italia. 
Näissä maissa tiedotusvälineet ovat perinteisesti olleet lähempänä poliit-
tista valtataistelua ja kirjallisuutta kuin talouselämää. Myös Ranskan tiedo-
tusvälineet kuuluvat tähän malliin. Monissa tämän ryhmän maista miesten 
ja naisten välinen ero sanomalehtien lukemisessa on suuri: korkein se on 
Portugalissa, jossa 58 prosenttia miehistä lukee sanomalehtiä, mutta vain 
neljännes naisista. 

Samoin valtakunnallisten lehtien asema on yleensä alueellisten lehtien 
asemaa vahvempi. Esimerkiksi Italiassa valtakunnallisten lehtien levikki 
ylittää paikallisten ja alueellisten lehtien levikin. Espanjan johtavista sano-
malehdistä El País on suuntautunut vasemmistoon ja sen kilpailija ABC 
oikeistoon. Ranskan päälehdistä Le Monde ja Libération ovat lähellä vasem-
mistoa, kun taas Le Figaro asettuu lähelle oikeistoa. Yksi suurista tabloidi-
lehdistä France-Soir suljettiin vuonna 2012, jolloin sen levikki oli enää alle 
100 000 kappaletta (1950-luvulla 1,5 miljoonaa). Ranskassa lukijamäärä on 
kasvanut vain ilmaisjakelulehdillä, joista norjalaisen Schibstedin omistama 
20 minutes on noin miljoonan levikillään Ranskan suurin sanomalehti. 
Monet lehdet kuten, kommunistinen L’Humanité, ovat viime vuosina luo-
puneet äänenkannattajaroolistaan, vaikka ovat säilyttäneet osan poliittista 
sitoutuneisuuttaan. Politisoituneen pluralistisen mallin maissa journalismi 
on perinteisesti toiminut enemmän mielipiteiden ilmaisun kuin yhteiskun-
nan tarkkailun välineenä. 

Myös radion ja television asema on Välimeren maissa erilainen kuin muu-
alla Euroopassa. Useimmissa näistä maista valtion televisio ja radio ovat 
olleet hallituspuolueen tai parlamentin enemmistön käsissä. Esimerkiksi 
Ranskassa valtion televisioyhtiöllä on ollut alusta alkaen läheiset suhteet 
valtion johtoon. De Gaullen aikana televisio oli käytännössä presidentin 
suoran vallan alla, ja valtion asema säilyi vahvana aina 1980-luvulle asti. 
Valtion monopoli televisiossa päättyi vuonna 1987, kun television ykkös-
kanava TF1 yksityistettiin. Nykyisin Bouygues-mediayhtiöön kuuluva TF1 
on Ranskan katsotuin televisiokanava. Valtion televisiokanavat France 2, 
France 3 ja France 5 saavat yhteensä noin 30 prosenttia television katselu-
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ajasta. Digitalisoinnin myötä kasvanut kanavamäärä on pudottanut suosi-
tuimpien kanavien katsojamääriä.

Italiassa valta eri televisiokanavilla oli pitkään jaettu eri puolueiden ja kato-
lisen kirkon kesken, mutta 1990-luvulla vanha järjestelmä kaatui. Uudessa 
järjestelmässä televisioyhtiön viisi johtokunnan jäsentä nimitetään niin, 
että kolme edustaa parlamentin enemmistöä ja kaksi oppositiota. Val-
tion televisioyhtiö RAI:lla on neljä valtakunnallista kanavaa, joista uusin, 
digitaalinen elokuvakanava RAI 4 aloitti vuonna 2008. RAI:n tuloista noin 
puolet tulee lupamaksuista ja toinen puoli mainoksista. Valtion television 
lisäksi Italiassa on vahva kaupallinen televisio, jonka tärkein yritys on myös 
politiikassa mukana oleva Silvio Berlusconin omistama Mediaset. Mediaset 
hallitsee kolmea valtakunnallista televisiokanavaa.

Kaksi Italian kymmenestä suurimmasta lehdestä on urheilulehtiä, mutta 
varsinaisia populaareja iltapäivälehtiä ei maassa ole. Italian suurimpien 
lehtien joukkoon kuuluvat myös ilmaisjakelulehdet Metro (kymmenen eri 
kaupungeissa ilmestyvää painosta) ja Leggo (15 painosta), mutta yhteensä 
viiden kilpailevan ilmaislehden asema ei ole helppo, sillä sanomalehtien 
lukeminen ei ole Italiassa yhtä yleistä kuin muualla Euroopassa. Ilmaisjake-
lulehtien päivälevikki on neljä miljoonaa kappaletta kun 11 suurinta ostet-
tavaa lehteä yltää yhteensä kahden miljoonan levikkiin. Päivälehdet ovat 
yleensä poliittisesti sitoutuneita. Rooman lisäksi suurien lehtien julkaisu-
paikkoja ovat erityisesti Milano, mutta myös Bologna, Napoli ja Firenze.

Espanjassa suurin sanomalehti on urheilulehti Marca, jonka levikki on vajaa 
400 000. Kymmenen suurimman päivälehden joukkoon pääsee Espanjassa 
vielä reilun 100 000 kappaleen levikillä. Alueellisten lehtien asema on vahva 
erityisesti Kataloniassa, Baskimaassa ja Galiciassa. Talouskriisi on laskenut 
Espanjan sanomalehtien mainostuloja vuosittain jopa 20-30 prosentilla. 

Espanjan suosituimmat televisiokanavat ovat kaupallisia. Niiden omis-
tajina on kaksi yhtiötä, espanjalainen Atresmedia ja italialainen Mediaset. 
Molempien katsojaosuus on vajaa 30 prosenttia. Julkisen palvelun TVE:llä 
on kaksi valtakunnallista kanavaa, uutiskanava ja urheilukanava, ja joiden 
lisäksi jokaisella autonomisella alueella on omat kanavansa. TVE:n kana-
vien katsojaosuus on vain noin 15 prosenttia. 

Myös Portugalissa talouskriisi on johtanut sekä mainostulojen että lehtien 
levikkien laskuun. Suurin lehti on populaari Correio da Manhã, jonka jäl-
keen tulevat ilmaislehdet Destak ja Metro. Suosituimpien lehtien joukkoon 
kuuluu myös urheilulehtiä kuten Record ja O Jogo. Portugalissa julkisen pal-

Euroopan neljä mediajärjestelmää

maailma_media.indd   79 10/06/14   08:07



80

velun television kaksi kanavaa saavat noin 30 prosentin katsojaosuuden ja 
kaksi kaupallista kanavaa SIC ja TVI noin 30 prosenttia ja 25 prosenttia.

Kreikassa levikki on Euroopan pienimpiä ja päivälehtiä lukee vain alle vii-
dennes väestöstä. Yli puolet sanomalehtien levikistä menee sunnuntai-
lehdille. Päivälehtien osuus levikistä on vain alle 10 prosenttia. Kreikassa 
– toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa – sanomalehtien levikki oli 
2000-luvun alkuvuosina kasvussa, kun lehtien poliittinen sitoutuneisuus 
väheni ja lehdet kiinnittivät enemmän huomiota laatuun. Kasvu ei kui-
tenkaan jäänyt pysyväksi, sillä lehtien levikit putosivat taas talouskriisin 
myötä. Kreikan julkisen palvelun televisio suljettiin talouskriisin vuoksi 
2013. Sen  toiminta käynnistettiin taas uudistetussa yhtiössä 2014. Suosi-
tuimpia kanavia olivat jo ennen sulkemista kahdeksan kaupallista kanavaa, 
ja julkisen palvelun television suosituin kanava NET sai vain 10 prosenttia 
katsomisajasta. 

 
Liberaali malli

Kolmas läntisessä Euroopassa esiintyvä mediamalli on liberaali malli, joka 
kuvaa Euroopan maista lähinnä Ison-Britannian ja Irlannin tiedotusväli-
neitä. Sama malli vallitsee myös Pohjois-Amerikassa. Näiden maiden tie-
dotusvälinerakenteelle on ominaista varhain kehittynyt kaupallinen leh-
distö ja keskinkertainen sanomalehtien levikki, puolueeton kaupallinen 
lehdistö, tiedotusvälineiden moniarvoisuus, vahva professionalismin aste 
ja markkinoiden vahva asema suhteessa valtioon.

Isossa Britanniassa ja Irlannissa tosin valtion yleisradiolla on perinteisesti 
ollut vahva asema, mutta näissäkin maissa valtion rooli painetun viestin-
nän säätelyssä on ollut vähäinen. Kaupallinen televisio aloitti Britanniassa 
jo vuonna 1955 kun ITV perustettiin. Isossa Britanniassa julkisen palvelun 
televisioyhtiö BBC on menettänyt katsojaosuuttaan 1980-luvun alun 50 
prosentista nykyiseen noin 30 prosenttiin, samalla kun uusia kaupallisia 
kanavia on tullut vanhimman ITV:n rinnalle. Myös ITV on menettänyt kat-
sojiaan, jopa BBC:tä enemmän, ja 2000-luvun alkuvuosina BBC1 ohitti ITV:n 
katsotuimpana kanavana. ITV:n katsojaosuus on pudonnut 1980-luvun 
alun noin 50 prosentista noin 15 prosenttiin. Kaupallisten televisiokana-
vien lukumäärä on lisääntynyt 1990-luvulta alkaen, ja samalla yksittäisten 
kanavien katsomisosuudet ovat pudonneet. 

Britanniassa tärkeimmät sanomalehdet ovat valtakunnallisia, ja niiden 
yleisö on selvästi jakautunut yhteiskuntaluokan mukaan. Suurimmat 
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levikit on sellaisilla suurelle yleisölle suunnatuilla bulevardilehdillä kuin 
Sun (levikki noin kaksi miljoonaa) ja Daily Mail. Samaa suuruusluokkaa oli 
sunnuntaisin ilmestynyt Rupert Murdochin News-imperiumiin kuulunut 
sunnuntailehti News of the World, joka lakkautettiin vuonna 2011. Syynä 
oli skandaali, jossa lehden epäiltiin syyllistyneen laajamittaiseen sala-
kuunteluun. Laatulehdistä menestyneimpiä ovat Daily Telegraph, Times ja 
Guardian, joiden levikit ovat puolittuneet vuosien 2000-2014 välillä. Alu-
eelliset ja paikalliset lehdet ovat jääneet valtakunnallisten lehtien varjoon. 
Maailmanlaajuinen lehdistöä ravistellut kriisi on iskenyt Isoon Britanniaan 
Yhdysvaltojen jälkeen rajuimmin. Useana vuotena peräkkäin levikit ovat 
laskeneet kymmenen prosentin vauhtia. Ahtaimmilla on brittiläinen alue-
lehdistö. (Oakes 2013)

Britannian läheisyydestä ja yhteisestä englannin kielestä huolimatta 
Irlannin tiedotusvälineet ovat suurelta osin kansallisia. Irlannin sanoma-
lehtimarkkinoita hallitsee Independent News & Media -yhtiö. Tärkeimmät 
sanomalehdet ovat Irish Independent, Irish Times, Irish Sun ja Evening Herald. 
Näistä Irish Sun on Lontoossa ilmestyvän Sunin Irlannin painos. Sunnuntai-
lehtien painokset ovat arkilehtiä suurempia. Irlannissa kaupallinen televi-
siotoiminta alkoi vasta vuonna 1998, ja julkisen palvelun televisiokanavat 
ovat säilyttäneet asemansa Britanniaa paremmin. Suosituin kaupallinen 
kanava, brittiläisen investointiyhtiön Doughty Hanson & Co:n omistama 
TV3, saa vain reilun 10 prosentin katsojaosuuden, ja brittiläiset kanavat 
saavat yhteensä myös noin 10 prosentin katsojaosuuden, vaikka vielä 
2000-luvun alussa brittiläisten kanavien osuus oli kolmannes.

Julkisen palvelun televisiokanavista yksi on iirinkielinen (TG4, katsojaosuus 
vain 2%) ja samoin yksi radiokanavista. Iirinkielisiä päivälehtiä ei ole (yksi 
iirinkielinen päivälehti ilmestyi vuoteen 2008 asti), vaan iirinkieliset lehdet 
ovat viikkolehtiä ja iirinkielisiä juttuja tai sivuja ilmestyy englanninkielisissä 
päivälehdissä.

 
Itäisen Keski-Euroopan mediamalli

Itäisen Keski-Euroopan tiedotusvälineissä tapahtui suuri muutos kun sosi-
alistinen järjestelmä kaatuu 1980-luvun lopulla. Aikaisemmin tiedotusväli-
neet olivat joko valtion tai valtioon läheisissä suhteissa olleiden yhteiskun-
nallisten järjestöjen omistuksessa, ja ne noudattivat valtion hyväksymää 
linjaa. Lehdistössä entisen järjestelmän kaatumista on seurannut yleensä 
lehtien määrän kasvu, sillä sosialistinen järjestelmä perustui lehtien pie-
neen lukumäärään ja suuriin yksittäisten lehtien levikkehin. Lehtien levikit 
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ovat yleensä laskeneet hintojen noustessa. Monissa itäisen Keski-Euroopan 
maissa osalla tiedotusvälineistä on läheiset suhteet poliittisiin puolueisiin 
ja yhtenäiset professionalismin kriteerit puuttuvat.

Monissa maissa (esimerkiksi Virossa) sanomalehtien määrä on alkanut las-
kea alun kasvun jälkeen, mutta aikakauslehtien määrä on pysynyt suurena. 
Kaikissa itäisen Keski-Euroopan maissa osa televisiokanavista on yksityis-
tetty, ja ne ovat yleensä päätyneet ulkomaiseen omistukseen kuten myös 
suuri osa painetuista tiedotusvälineistä. Aktiivisia ulkomaalaisia toimijoita 
painetun viestinnän markkinoilla ovat esimerkiksi saksalaiset Springer 
ja WAZ sekä itävaltalaiset ja sveitsiläiset mediayhtiöt. Televisiokanavien 
ulkomaisista omistajista tärkeimmät ovat Bermudalla päämajaansa pitävä 
Central European Media Enterprises (CME), ruotsalainen Modern Times 
Group (MTG) ja Luxemburgissa päämajaansa pitävä SBS. Baltian maissa 
ja osin Puolassa pohjoismaiset mediayhtiöt, norjalaiset Schibsted ja Orkla 
sekä ruotsalainen Bonnier, ovat olleet aktiivisia.

Virossa ulkomainen omistus on johtanut sanomalehtien yhdistymisiin ja 
lehtien lukumäärän vähenemiseen. Tärkeimmät päivälehdet ovat Eesti 
päevaleht, joka on pääosin virolaisessa omistuksessa ja Postimees, josta 
suurimman osan omistaa Schibsted. Kolmesta tärkeimmästä televisioka-
navasta yksi on valtion ja kaksi yksityisessä ulkomaisessa omistuksessa 
(Schibsted ja MTG). Venäjänkielinen väestö katsoo pääasiassa Venäjän 
kanavia. 

Latviassa ja Liettuassa tilanne on samantyyppinen: kaupalliset televisio-
kanavat kilpailevat menestyksellisesti valtion kanavien kanssa, ja sano-
malehdet ovat yksityisessä, osin ulkomaalaisessa omistuksessa. Liettuan 
aikakauslehtimarkkinoilla myös virolainen yhtiö, Ekspress Grupp, on mer-
kittävässä asemassa.

Puolassa sanomalehdistön levikki on laskenut vähitellen. Suurimpana leh-
tenä oli vuosikymmenen ajan Gazeta Wyborcza, joka perustettiin vuonna 
1989 ensimmäisenä itsenäisenä sanomalehtenä, mutta Springer-yhtiön 
vuonna 2003 perustama populaarilehti Fakt on ohittanut sen levikissä. Kol-
manneksi suosituin lehti on ruotsalaisen MediaExpress yhtiön julkaisema 
Super Express, joka on perustettu vuonna 1991. Myös ilmaislehdet Metro ja 
MetroExpress ovat saaneet sijaa markkinoilla.

Puolan julkisen palvelun televisiokanaviin kuuluvat Telewizija Polska (TVP), 
jolla on kahden valtakunnallisen kanavan (TVP1, TVP2) lisäksi paikalliska-
navia (TVP3) ja kulttuurikanava (TVP Kultura). Puolan yksityistä televisioka-
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navista tärkeimmät kuuluvat Luxemburgissa päämajaansa pitävään, mutta 
puolalaisessa omistuksessa olevaan ITI ryhmään (International Trading and 
Investments Holdings SA Luxembourg). Siihen kuuluu TVN, kun taas Polsat 
ja TV4 kuuluvat toiseen yksityiseen yhtiöön, Polsat-ryhmään. Julkisen pal-
velun kanavat saavat noin 40 prosenttia katseluajasta ja TVN ja Polsat kum-
pikin noin 15 prosenttia. Myös julkisen palvelun kanavilla on mainoksia. 
Katolinen kirkko omistaa kaksi pientä televisiokanavaa.

Tšekin valtakunnalliset sanomalehdet ovat kahta vasemmistolehteä 
lukuun ottamatta ulkomaisten yhtiöiden omistuksessa. Näistä tärkeimmät 
ovat sveitsiläinen Ringier ja saksalainen Rheinisch-Bergische Druckerei- 
und Verlagsgesellschaft. Valtion televisioyhtiö on nimeltään Česká televize, 
jolla on kahden pääkanavan (ČT1 ja ČT2) lisäksi uutiskanava ja urheiluka-
nava. Tšekin katsotuin televisiokanava on nykyisin yksityinen TV Nova, joka 
on CME:n omistama. Toisesta tärkeimmästä yksityisestä televisioyhtiöstä 
TV Prima Modern Times omistaa puolet.

Slovakian suosituin sanomalehti on sveitsiläisen Ringier-yhtiön omistama 
Nový čas, joka perustettiin vuonna 1990 itävaltalaisen populaarilehden 
Kronen Zeitungin mallin mukaan. Ringier on myös Slovakian johtava aika-
kauslehtien kustantamo, jonka lehdet kattavat noin 60 prosenttia koko-
naislevikistä. Muita suosittuja sanomalehtiä ovat SME— se syntyi toimitta-
jien lähdettyä Smena-lehdestä vuonna 1993 – sekä entinen kommunisti-
nen Pravda, joka ehti olla välillä brittiläisessä omistuksessa, kunnes päättyi 
2010 tšekkiläiseen omistukseen. Myös unkarinkielinen Új Szó on suosittu.

Slovakian suosituin televisiokanava on yksityinen, CME:n omistuksessa 
oleva Markíza, jonka osuus katseluajasta on noin kolmannes. Valtion tele-
vision kanavien Jednotka ja Dvojka kokonaiskatseluosuus on pudonnut 
huomattavasti, noin neljänneksestä vuonna 2006 noin kymmeneen pro-
senttiin vuonna 2011. Toinen yksityinen televisioyhtiö on TV Joj, joka kuu-
luu yksityisessä slovakialaisessa omistuksessa olevaan J&T Media Enterpri-
ses –yhtiöön. Tšekkiläiset kanavat saavat noin 10 prosenttia katseluajasta 
ja unkarilaiset kanavat viitisen prosenttia.

Myös Unkarin tärkeimmät sanomalehdet ovat ulkomaisessa omistuksessa. 
Kevyet populaarilehdet valtaavat alaa, kun taas laatulehtien levikki on las-
kenut. Vuonna 1998 toimintansa Unkarissa aloittanut ilmaislehti Metropol 
(osa kansainvälistä Metro-lehteä, mutta nimenä vuodesta 2008 Metropol) 
on lukijamäärältään suurin lehti. Muista lehdistä suurimmat ovat populaa-
rilehdet Blikk ja Bors. 2000-luvulla lehdet, jotka ovat lähellä poliittisia puo-
lueita ovat menettäneet lukijoitaan, eniten sosialistista puoluetta lähellä 
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oleva Népszabadság (-50% vuosina 2005-2010), jonka enemmistön omis-
taa Ringier. Maakuntien aluelehdillä on lähes monopoli omilla alueillaan, 
ja niistä monet ovat ulkomaisessa omistuksessa. Aikakauslehtimarkkinoilla 
Sanoma Median osuus on merkittävä. 

Unkarissa on kaksi valtion omistamaa televisioyhtiötä Unkarin televisio 
(Magyar Televízió) ja Duna TV. Duna TV toimii myös unkarilaisalueilla naa-
purimaissa. Suurimman yleisön keräävät yksityiset televisioyhtiöt RTL Klub 
ja TV2. RTL Klub on saksalaisen RTL:n omistuksessa ja TV2 samoin saksalai-
sen ProSiebenSat.1 Median omistuksessa. 

Romaniassa aiemmin poliittiset sanomalehdet ovat alkaneet suuntautua 
muihin aiheisiin. Erityisesti urheiluun keskittyvillä lehdillä on vahva asema. 
Suosituimmat televisiokanavat ovat CME:n omistama ProTV, yksityisessä 
romanialaisessa omistuksessa oleva Antena 1 (samaan mediaryhmään 
kuuluu myös sanoma- ja aikaikauslehtiä) ja julkisen palvelun kanava TVR1.

Bulgariassa tärkeimmät ulkomaiset mediayhtiöiden omistajat ovat televi-
siokanavia omistavat CME ja Modern Times. Julkisen palvelun kanava BTV 
saa vain 10 prosentin osuuden television katsomisajasta. Maassa sanoma-
lehtiä julkaissut Westdeutsche Allegemeine Zeitung myi 2011 omistuk-
sensa bulgarialaiselle yhtiölle. Bulgariassa poliittisesti sitoutuneet sano-
malehdet ovat vähitellen häviämässä.

Sloveniassa ulkomainen omistus painetuissa tiedotusvälineissä alkoi laa-
jassa mitassa vasta vuoden 2000 jälkeen. Tärkeimpiä ulkomaisia omistajia 
ovat ruotsalaiset (Bonnier, Dagens Industri), itävaltalaiset (Styria, Leykam) 
ja saksalaiset yhtiöt. Levikiltään suurin lehti on vuonna 2007 perustettu 
ilmaislehti Žurnal24, jonka omistaa Styria. Suurimmat maksulliset sanoma-
lehdet ovat samaan yhtiöön kuuluvat Delo (Työ), populaarilehti Slovenske 
novice (Slovenian uutiset) ja sunnuntailehti Nedelo (Viikko). Nykyisin Delo-
yhtiön osake-enemmistön omistaa slovenialainen olutpanimo Pivovarna 
Laško. Neljästä tärkeimmästä televisiokanavasta kaksi on valtiollisia jul-
kisen palvelun kanavia ja kaksi kanavaa (Pop Tv ja Kanal A) omistaa CME. 
Modern Times luopui omistamastaan kolmannesta yksityisestä kanavasta 
(TV3) vuonna 2012 mainostulojen vähyyden vuoksi.

Kroatiassa valtiollisella televisioyhtiöllä oli monopoli vuoteen 2000 asti, jol-
loin sen kolmas kanava yksityistettiin CME:lle. Vuodesta 2003 myös toinen 
ulkomaisessa omistuksessa oleva kaupallinen kanava RTL on ollut toimin-
nassa. Kroatian sanomalehdet ovat menettäneet levikkiään, ja suurimmat 
lehdet 24 Sata, Jutarnji List, Večernji List ja Slobodna Dalmacija tavoittelevat 

Jukka Pietiläinen

maailma_media.indd   84 10/06/14   08:07



85

yleisöä sensaatiomaisilla jutuilla ja kuvilla. Suurilevikkisin lehti 24 Sata (24 
tuntia) perustettiin vasta 2005, ja sen samoin kuin Večernji Listin omistaa 
itävaltalainen Styria. Kaksi muuta suurista lehdistä samoin kuin useita 
paikallis- ja aikakauslehtiä omistaa puolestaan European Media Holding, 
josta puolet omistaa saksalainen WAZ. Televisio on tärkein uutislähde yli 
puolelle väestöstä (57%) ja toisena on internet (19%). 

 
Viime vuosikymmenien muutokset

Perinteinen tiedotusvälinemalli on alkanut muuttua useimmissa Euroopan 
maissa kahden viime vuosikymmenen kuluessa. Radio- ja televisiotoi-
minta, joka on perustunut monissa maissa valtion monopoliin 1920-luvulta 
lähtien, on siirtynyt osaksi kaupallisen kilpailun puolelle. Kansalliset yleis-
radioyhtiöt ovat kuitenkin säilyttäneet asemansa varsin hyvin myös useim-
missa itäisen Keski-Euroopan maissa, vaikka ulkomainen omistus onkin 
vahvistanut kaupallisten televisioyhtiöiden asemaa.

Sanomalehtien levikit ovat olleet useimmissa Euroopan maissa laskussa, 
mutta varsin suuria muutoksia ei ole tapahtunut Isoa Britanniaa ja joitakin 
itäisen Keski-Euroopan maita lukuun ottamatta. Sanomalehtien lukumäärä 
on myös pudonnut useissa Euroopan maissa. Internetin lisäksi sanomaleh-
tien asemaa vaikeuttavat nopeasti levinneet ilmaisjakelulehdet. Laajale-
vikkisin näistä on Metro, joka aloitti Tukholmassa vuonna 1995 ja ilmestyy 
2010-luvulla jo 11 Euroopan maassa ja 12 maassa Euroopan ulkopuolella. 
Ilmaisjakelulehdet ovat joissain maissa lisänneet lehtien lukemista, mutta 
toisissa maissa myös niiden levikki on kääntynyt laskuun ja mainosmarkki-
noiden romahdus on johtanut myös ilmaislehtien lakkauttamiseen, kuten 
esimerkiksi Hollannissa sekä Latviassa, jossa levikiltään suurin (280  000 
vuonna 2008) lehti 5 min lopetettiin 2010. 

Internetin leviäminen on saanut perinteiset mediayhtiöt ja median käyttö-
tavat etsimään uusia muotoja. Mediasisältöjä jaetaan internetissä yleensä 
ilmaiseksi, mutta lisääntyvässä, tosin vielä vähäisessä määrin, maksulli-
sesti. Samalla mediasisältöjä tuotetaan samanaikaisesti useisiin eri välinei-
siin ja niitä seurataan eri välineistä, usein myös samanaikaisesti. Samalla 
yksittäisten kanavien ja viestien yleisöt ovat hajonneet yhä pienemmiksi. 
Perinteisten tiedotusvälineiden leviäminen uusiin välineisiin on lisännyt 
toimittajien työmäärää, sillä sisältöä on tuotettava useaan välineeseen 
samanaikaisesti. Tiedon etsintä ja yhteydet yleisöön ovat nopeutuneet ja 
parantuneet, mutta samalla tiedotusvälineet ovat menettäneet monopo-
linsa valita mitä tietoa pääsee julkisuuteen. 
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Internetin käyttäjien määrä vaihtelee eri Euroopan maissa mutta on 
yleensä yli 70 prosenttia. Vähemmän kuin puolet väestöstä käyttää inter-
netiä 2010-luvun alussa EU-maista ainoastaan Romaniassa (44%) ja EU:n 
ulkopuolisista maista Ukrainassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Turkissa, Alba-
niassa, Moldovassa ja Kosovossa. 

Internetin leviäminen on vaikuttanut myös mainostulojen jakautumiseen: 
mainonta on siirtynyt perinteisistä välineistä internetiin, mutta perinteiset 
välineet ovat säilyttäneet asemansa eri tavoin eri maissa. Sveitsissä sano-
malehdet saivat vielä vuonna 2013 noin 40 prosenttia mainoksista kun 
esimerkiksi Italiassa osuus oli vain 15 prosenttia. Kun vielä 2006 sanoma-
lehdet saivat Britanniassa enemmän mainostuloja kuin televisio (kaapeli-
televisiokanavia lukuun ottamatta), internet ohitti television vuonna 2013, 
ja sanomalehtien osuus oli pudonnut alle puoleen entisestä tasosta. 

Useimmat EU-maat saivat television digitalisoinnin päätökseen 2010-
luvun ensimmäisinä vuosina. Vuoden 2014 aikana digitalisointi on tarkoi-
tus saada päätökseen myös Kreikassa ja vuoden 2015 aikana Romaniassa. 
Ensimmäisinä digitaalitekniikkaan siirryttiin Hollannissa 2006 sekä Suo-
messa, Ruotsissa ja Sveitsissä vuonna 2007. Digitaalitekniikka on mahdol-
listanut televisiokanavien määrän lisääntymisen myös kaapeliverkon ulko-
puolella, ja samalla perinteiset televisiokanavat ovat menettäneet yleisöä, 
joka on jakautunut entistä suuremman kanavamäärän kesken. 

Televisiolupamaksu on 2010-luvun puolivälissä käytössä useimmissa 
Euroopan maissa. Luvan hinta vaihtelee Sveitsin lähes 400 eurosta Roma-
nian 11 ja Albanian kuuteen euroon. Esimerkiksi Hollannissa (2000), 
Unkarissa (2002) ja Portugalissa (1992) lupamaksu on poistettu, ja julki-
sen palvelun televisiota on alettu rahoittaa valtion budjetista. Belgiassa 
televisiolupa on nykyisin käytössä ainoastaan ranskankielisellä alueella. 
Monissa maissa televisioluvan maksavat osana sähkölaskua myös ne, jotka 
eivät omista televisiota, ja keskustelu luvan olemassaolosta on käynnissä 
esimerkiksi Puolassa. Puolassa televisiolupien osuus julkisen palvelun tele-
vision rahoituksesta on vähäinen (12% vuonna 2010), ja se on laskenut 
viimeisen vuosikymmenen aikana. Samanlainen tilanne on myös monissa 
muissa maissa, joissa televisiota rahoitetaan monesta eri lähteestä.

 
Euroopan unioni mediamarkkinoilla 

Euroopan unionin toiminta mediamarkkinoilla on perustunut toisaalta 
Euroopan ja eurooppalaisten mediayritysten kilpailukyvyn edistämiseen 
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globaaleilla markkinoilla ja toisaalta kulttuurisen monimuotoisuuden tur-
vaamiseen sekä eurooppalaisen kulttuurin vahvistamiseen. Nämä kaksi 
tavoitetta ovat osaksi ristiriidassa, ja usein monimuotoisuus on saanut 
väistyä kilpailun edistämisen tieltä, eikä näköpiirissä ole lainsäädäntöta-
soista sääntelyä mielipiteiden tai kulttuurisen moninaisuuden turvaami-
seksi. Tosin jäsenmaissa lisääntyvät äänet markkinoiden vapauttamista 
ja globalisaatiosta vastaan saattavat johtaa muutoksiin myös Euroopan 
unionin tasolla. Euroopan unionin toiminta mediamarkkinoilla on tähän 
saakka kohdistunut erityisesti yleisradiotoimintaan ja paljon vähäisem-
mässä määrin painetun viestinnän markkinoille.

Eurooppalaisen kulttuurin edistäminen on näkynyt esimerkiksi vähim-
mäisvaatimuksilla eurooppalaisen ohjelmiston määrälle televisiossa. Käy-
tännössä tämä on tarkoittanut useimmissa tapauksissa kotimaista tuotan-
toa, jota suuri osa ”eurooppalaisesta” sisällöstä on useimmissa Euroopan 
maissa. Yhteisen kielen vuoksi Britanniassa ja Irlannissa yhdysvaltalaisen 
televisiotuotannon osuus on EU-maiden suurin. Euroopan monikielisyyttä 
on pidetty yhtenä tärkeimmistä valtioiden rajat ylittävän kulttuurituottei-
den leviämisen esteenä. Sen vuoksi EU onkin pyrkinyt tukemaan monikie-
listä televisio- ja filmituotantoa sekä ohjelmien tekstitystä ja jälkiäänitystä. 

Euroopan unionin aktiivisuus media-alalla on lisääntynyt 1990-luvun 
lopulta alkaen. Samalla markkinoiden huomioon ottaminen on korostu-
nut ja lähes kaikissa jäsenmaissa aikaisemmin säädelty yleisradiotoiminta 
on vapautettu kilpailulle. Markkinoiden edistäminen on johtanut keskit-
tymiseen ja aikaisemmin kansallisten mediayhtiöiden muuttumiseen 
monikansallisiksi. Esimerkiksi vuonna 2007 voimaan tulleessa direktiivissä 
mainonnan määrällisiä kriteerejä koskevia ohjeita lievennettiin. Mainoksia 
voi olla enintään 20 prosenttia ohjelma-ajasta aikaisemman 15 prosentin 
sijasta (yhden tunnin aikana sallittiin 20 prosenttia, mutta keskiarvon tuli 
pysyä 15 prosentissa), ja sallittujen mainostaukojen määrää lisättiin. Jois-
sakin maissa kuten Ranskassa voimassa olevat rajoitukset ovat olleet tätä 
tiukempia. Sitä vastoin ohjelmiston monipuolisuutta koskeva säätely ei ole 
juridisesti sitovaa.

Euroopan unioni pyrkii myös edistämään kulttuurituotantoa, ei-kau-
pallista kulttuurivaihtoa, eurooppalaisen kulttuuriperinnön suojelua ja 
median roolia näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Vuosien 2007-2013 
MEDIA-ohjelma pyrki vahvistamaan Euroopan kilpailukykyä audiovisu-
aalisella alalla ja levittämään audiovisuaalisia tuotteita niin Euroopassa 
kuin sen ulkopuolellakin. Vuosien 2014-2020 ohjelma on nimeltään Luova 
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Eurooppa ja se korostaa media-alan kulttuurista roolia. Varsin suuri osa 
mediamarkkinoiden kehityksestä tapahtuu kuitenkin kansallisella tasolla 
ilman Euroopan unionin säätelyä.

Euroopan unionin komissio rahoitti vuonna 2009 julkaistun tiedotusväli-
neiden moninaisuutta jäsenvaltioissa tarkastelevan raportin, joka tarkasteli 
moninaisuutta kulttuurisen, poliittisen, maantieteellisen, median omistuk-
sen ja median muotojen kautta. Raportti määritteli erilaisia indikaattoreita 
median monipuolisuudelle: esimerkiksi monipuolisuutta tukevat lailliset 
ja poliittiset olosuhteet, moninaisuus tarkasteluna iän, sukupuolen, maan-
tieteellisen alueen ja etnisen ryhmän näkökulmasta sekä moninaisuuden 
vaatimat taloudelliset edellytykset.

Vuonna 2013 puolestaan ilmestyi Median vapauden ja moninaisuuden 
työryhmän raportti korosti median roolia demokratian turvaamisessa. Se 
suositti esimerkiksi lainsäädännön harmonisointia jäsenmaiden välillä, 
aktiivisia toimia moninaisuuden turvaamiseksi, journalismin etiikan vah-
vistamista, itsenäisiä lehdistöneuvostoja ja valtion tukea medioille, jotka 
eivät menesty kilpailussa taloudellisesti.

 
Lopuksi

Euroopan mediajärjestelmiä on tässä artikkelissa tarkasteltu neljän eri 
mediamallin avulla. Tätä Hallinin ja Mancinin vuonna 2004 esittämää jaot-
telua on arvosteltu, mutta myös käytetty analyysien pohjana. Karkealla 
tasolla mallien välillä on eroja ja niiden sisällä yhteisiä piirteitä vaikka kaikki 
maat eivät helposti sovikaan näihin malleihin ja osa maiden sijoittamisesta 
on tehty enemmän maantieteellisin kuin mediaan liittyvin perustein. 
Ongelmallisin on tietysti itäinen Keski-Eurooppa, jossa yhteistä on lähinnä 
suuri rakennemuutos aikaisemman poliittisen ja taloudellisen järjestelmän 
kaatumisen jälkeen. Myös portugalilaiset tutkijat ovat osoittaneet eroja 
Espanjan ja Portugalin poliittisessa journalismissa, sillä Espanjassa sano-
malehdet ovat voimakkaasti puoluesuuntautuneita, mutta Portugalissa ne 
ovat poliittiselta aineistoltaan moniarvoisia (Álvarez & Damásio 2013). 

Esimerkiksi Thomas Hanitzschin (2011) journalismin muotoja käsittele-
vät tutkimuksen mukaan useimmat toimittajat ovat Saksassa, Itävallassa 
ja Sveitsissä riippumattomia vallan vahtikoiria, kun taas Espanjassa sekä 
myös Romaniassa ja Portugalissa suosituin rooli on populistinen tiedon 
levittäjä. Sitä vastoin television uutisaineistoa käsittelevän vertailu osoitti 
Hallinin ja Mancinin jaottelun puutteelliseksi tai ainakin vanhentuneeksi: 
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tutkimuksen mukaan parhaat mahdollisuudet monipuolisten uutisten 
saamiseksi televisiosta on Belgiassa, Hollannissa, Isossa Britanniassa, Nor-
jassa ja Ruotsissa, hieman huonommin asia on Saksassa ja heikoimmat 
mahdollisuudet politiikasta kertovien uutisten saamiseen olivat Italiassa 
ja Espanjassa, mutta myös Itävallassa, Sveitsissä, Portugalissa ja Kreikassa 
(Esser et al. 2012). 

Sanomalehtien poliittista journalismia koskevan vertailun mukaan (Esser 
& Umbricht 2013) Saksassa ja Sveitsissä pääpaino on faktojen raportoi-
misessa, Italiassa hallitsevat mielipiteet ja negatiiviset uutiset, kun taas 
Britannia ja Ranska ovat näiden ääripäiden väliltä. Britannian poliittinen 
journalismi on lähestynyt Euroopan maita ja etääntynyt Yhdysvalloista. 
Samalla brittiläiset lehdet ovat omaksuneet enemmän polarisoitumisen 
aineksia. 

On ilmeistä, että kaikki mallit ovat muutoksessa, joka voi tuoda ne lähem-
mäksi toisiaan. Markkinoiden ja kaupallistumisen aikaisempaa voimak-
kaampi tulo tiedotusvälineisiin on johtanut aikaisempien poliittisten 
siteiden heikentymiseen ja tuonut paineita myös ammattietiikkaan ja jour-
nalistien asemaan. Internetin leviäminen on lisännyt toimittajista ja medi-
asta riippumatonta tiedonvälitystä, tuonut enemmän aineistoa tarjolle ja 
lisännyt valinnan mahdollisuuksia. Valinnan mahdollisuuksia on lisännyt 
myös television digitalisoituminen ja kanavamäärän kasvu. Samalla perin-
teiset taloudelliset mallit ovat murentuneet, koska internetin aineistosta 
suuri osa ollut ilmaista, ja merkittävää muutosta tähän on tuskin tulossa. 
Internetin vaikutus vaihtelee maittain, joissakin maissa internetin käytön 
on havaittu vähentävän television katselua, toisissa maissa tilattujen ja 
ostettavien sanomalehtien levikit ovat laskeneet internetin tulon myötä. 
Kielteiset vaikutukset lehdistöön näkyvät erityisesti maissa, joissa lehdet 
ovat perinteisesti saaneet suuren osan mainostulosta ja joissa mainokset 
ovat siirtyneet internetiin. 
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Jukka Pietiläinen

 Venäjän median suuri muutos 

Venäjän tiedotusvälineet ovat viimeisten parinkymmenen vuoden aikana 
muuttuneet valtavasti. Perinteisesti media on ollut Venäjällä valtion val-
vonnassa,  ja Neuvostoliiton aika vielä vahvisti tiedotusvälineiden käyt-
töä valtion ja kommunistisen puolueen välineenä. Vuodesta 1991 alkaen 
Venäjän media on ensimmäistä kertaa suhteellisen vapaa, ja sen moni-
puolisuus on lisääntynyt tuntuvasti. Uusi mediajärjestelmä on rakentunut 
suurelta osin uudelle perustalle. Keskeisinä toimijoina ovat olleet valtio ja 
venäläiset suuryritykset, mutta myös ulkomaiset brändit. Ulkomaiset yri-
tykset ovat näkyvästi mukana aikakauslehdissä ja radiossa, mutta muissa 
medioissa niiden osuus on vähäinen. Putinin aikana valtio on vahvistanut 
otettaan mediassa kuten muillakin aloilla, ja sananvapauden toteutumi-
sessa on ollut ongelmia. Politiikan ulkopuolella sananvapaus on kuitenkin 
huomattavasti laajempaa kuin neuvostoaikana.

Neuvostoaikana maassa ylpeiltiin siitä, että Neuvostoliitoaa  luettiin lehtiä 
eniten maailmassa. Huippuvuosina 1980-luvun lopulla lehtien levikki oli 
yli 800 kappaletta 1 000 asukasta kohti, tosin lehdet olivat vain muutaman 
sivun paksuisia. Lehtien levikit romahtivat 1990-luvun alussa, ja päivä-
lehtien tilalle tärkeimmäksi lehtiryhmäksi tulivat kerran viikossa ilmesty-
vät sanomalehdet. Venäjä muuttui lehtiä lukevasta televisiota katsovaksi 
maaksi. Televisiokanavien määrä kasvoi aikaisemmasta kahdesta tai kol-
mesta yli kymmeneen ja monilla alueilla jopa useisiin kymmeniin. Medi-
oiden mainostulot ovat vuoden 1998 jälkeen kasvaneet rajusti. Ne olivat 
vuonna 2013 noin 100 euroa asukasta kohti ja noin 0,5 prosenttia brut-
tokansantuotteesta (noin kaksi kolmasosaa Suomen vastaavasta). Vuonna 
2009 mainonnan määrä laski peräti 27 prosenttia, mutta vuonna 2011 
kasvua oli taas jo 23 prosenttia, ja mainonnan määrä ylitti vuoden 2008 
tason. Televisio saa yli puolet mainosrahoista. Painetun viestinnän puolella 
aikakauslehtien osuus on suurempi kuin sanomalehtien. Internetin osuus 
mainonnasta on jo yli 20 prosenttia,  mikä on lähes kaksi kertaa niin suuri 
kuin kuin koko lehdistön osuus.
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Perestroikasta media-imperiumien kautta Putinin aikaan

Neuvostoliitossa tiedotusvälineiden rakenne oli tiukasti keskitetty: tär-
keimmät tiedotusvälineet ilmestyivät Moskovassa,  ja tiedotusvälineiden 
asema heikkeni, kun siirryttiin hallintorakenteen alemmille portaille. Valta-
kunnallisten lehtien (noin 30) levikki oli noin puolet lehdistön kokonaisle-
vikistä. Tärkeimmät lehdet olivat kommunistisen puolueen äänenkannat-
taja Pravda ja hallituksen äänenkannattaja Izvestija. Radion kehitys alkoi 
Neuvostoliitossa jo 1920-luvulla, mutta pula radiovastaanottimista hidasti 
kehitystä. Ratkaisuna olivat kaapeliradiot, joiden etuna vallanpitäjien kan-
nalta oli se, ettei niillä voinut kuunnella ulkomaisia lähetyksiä. Televisio 
kehittyi suhteellisen myöhään. Televisiovastaanottimet yleistyivät vasta 
1970-luvulla. Ulkomaisten radiolähetysten kuuntelu yleistyi 1970-luvulla 
transistoriradioiden myötä, mihin vallanpitäjät pyrkivät vastaamaan häirit-
semällä ulkomaisia lähetyksiä.

Tiedotusvälineiden rooli oli keskeinen vuonna 1985 alkaneessa pere-
stroikaksi (uudelleen rakentaminen) kutsutussa uudistumisprosessissa. 
Uudistusmielisten lehtien levikit kohosivat nopeasti. Samalla televisio sai 
keskeisen roolin. Television kautta johdon aloitteet levisivät koko maahan 
ja samoin levisi kritiikki, jota esitettiin valtion johdossa, esimerkiksi parla-
mentin suorina lähetyksinä välitetyissä istunnoissa (Paasilinna 1995). Kes-
kustelu täytti myös lehtien palstat,ja julkisuudessa esiintyneiden mielipi-
teiden kirjo laajeni. 

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen (1991) valtakunnalliset lehdet menet-
tivät entisen asemansa: niillä ei enää ollut poliittisen arvovallan antamaa 
lisäarvoa ja kustannusten kohoaminen haittasi niitä enemmän kuin pai-
kallislehtiä. Vuosina 1990-1993 monet perinteiset valtakunnalliset lehdet 
menettivät yli 90 prosenttia levikistään. Alueellisten lehtien levikki sen 
sijaan pysyi suurelta osalta ennallaan, mutta lehtien määrä lisääntyi huo-
mattavasti. 

Neuvostoliiton hajoaminen merkitsi sananvapauden vahvaa kasvua. Toi-
saalta samalla alkanut talouskriisi heikensi tiedotusvälineiden taloudellisia 
mahdollisuuksia ja vahvisti sponsoreiden asemaa ja median riippuvuutta 
ulkopuolisesta rahoituksesta. Mainosmarkkinat syntyivät kunnolla vasta 
vuoden 1998 talouskriisin jälkeen. 

Kun valtio ja kommunistinen puolue joutuivat luopumaan tiedotusvä-
lineistään 1990-luvun alussa, kysymys tiedotusvälineiden omistuksesta 
nousi tärkeäksi. Monet tiedotusvälineet yksityistettiin niiden toimittajille. 
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Venäläiset mediaimperiumit syntyivät 1990-luvun puolivälissä. Ne hen-
kilöityivät ensisijaisesti kahteen suurliikemieheen, Vladimir Gusinskiin ja 
Boris Berezovskiin. Vladimir Gusinskin mediaryhmä syntyi vuonna 1992 
Most-pankin ympärille. Tähän ryhmään kuuluvat tiedotusvälineet olivat 
ensimmäinen riippumaton televisioyhtiö NTV ja Segodnja (Tänään) –lehti, 
jotka perustettiin 1993. Vuonna 1994 Gusinski perusti televisio-ohjelmiin 
keskittyneen viikkolehden Sem dnei (Seitsemän päivää) ja vuonna 1996 
poliittisen viikkolehden Itogi (Tulokset) yhdessä amerikkalaisen News-
weekin kanssa. Myös riippumaton radioasema Eho Moskvy (Moskovan 
kaiku) liitettiin Most-ryhmään vuonna 1995. 

Boris Berezovski kokosi omaisuutensa autokaupoilla ja vuonna 1994, kun 
49 prosenttia Venäjän television ykköskanavasta yksityistettiin Berezovski 
sai vähemmistöosakkuudestaan huolimatta määräysvallan ORT:ssä, sillä 
valtio ei kyennyt rahoittamaan kanavaa. Berezovskin mediaryhmään kuu-
lui myös TV-6, sekä sanomalehdet Nezavisimaja gazeta (Riippumaton lehti) 
ja Novyje Izvestija (Uudet uutiset). 

Ainoastaan television kakkoskanava sekä opetus- ja kulttuurikanavat 
jäivät kokonaan valtion omistukseen. Valtiolla ei ollut kuitenkaan rahaa 
ohjelmatoiminnan rahoittamiseen, vaan kaikki kanavat hankkivat pääosan 
tuloistaan mainoksilla. Valtion, Gusinskin ja Berezovskin ohella  mediaim-
periumeja oli Oneksimpankin, Gazpromin, LUKoilin, Alfapankin ja Mosko-
van kaupungin ympärillä. Tutkija Ivan Zasurski kutsuu ilmiötä poliittiseksi 
pääomaksi, joka investoi tiedotusvälineisiin poliittisten voittojen toivossa. 
Kun yksityistämisprosessissa oli mahdollisuus hankkia valtion omaisuutta 
haltuunsa, tiedotusvälineiden tuottama tappio oli mahdollista hankkia 
takaisin vaikuttamalla poliittiseen valtataisteluun. 

Presidentti Boris Jeltsin nähtiin 1990-luvulla riippumattoman tiedonvä-
lityksen takuumiehenä, ja niin kauan kun tiedotusvälineet tukivat presi-
denttiä ja presidentti hyväksyi kritiikin, ristiriidat pysyivät pinnan alla. Ei 
ollut takeita sille, ettei tilanne olisi voinut muuttua presidentin vaihtuessa. 
Mediaimperiumit yhdistyivät Jeltsinin taakse ja kommunisteja vastaan 
vuonna 1996, mutta niiden arveltiin tukevan eri ehdokkaita vuoden 2000 
vaaleissa. Mediaimperiumien vilkkainta aikaa olivat vuodet 1996-1999. 
Tätä kautta leimasivat erilaiset omistuskiistat ja mediaimperiumit omista-
neiden oligarkkien valtataistelu. 

Vladimir Putinin tultua Venäjän presidentiksi vuoden 2000 alusta valtion 
asema Venäjän valtakunnallisissa tiedotusvälineissä ja erityisesti televisi-
ossa on vahvistunut. On puhuttu jopa paluusta autoritaariseen järjestel-
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mään. Putin voitti presidentinvaalit maaliskuussa 2000 jo ensimmäisellä 
kierroksella, ja hänen kansansuosionsa on pysynyt suurena sen jälkeen. 
Erona vuoden 1996 vaaleihin oli se, että kaikki televisiokanavat eivät olleet 
yksimielisesti Putinin kannalla, vaikka hän olikin ehdokkaista eniten esillä.

Putinin mukaan tiedotusvälineitä omistavat oligarkit olivat syynä maan 
huonoon tilaan, sillä he manipuloivat yleistä mielipidettä. Valtio pyrki myös 
rajoittamaan Tšetšenian sodan uutisointia estämällä toimittajia hankki-
masta riippumatonta tietoa alueelta. Samalla Tšetšeniassa tapahtuneet 
kidnappaukset vähensivät toimittajien halua hankkia tietoa itsenäisesti. 

Vuonna 2000 valtio kaatoi Gusinskin ja Berezovskin mediaimperiumit,  
ja omistajat joutuivat lähtemään Venäjältä. Televisiokanavien taloudelli-
set vaikeudet mahdollistivat niiden taloudellisen painostuksen,  ja velat 
johtivat siihen, että ne joutuivat valtiota lähellä olevien yhtiöiden kuten 
Gazpromin ja LUKoilin omistukseen. Presidentti Putin pysyi virallisesti kiis-
tojen ulkopuolella ja totesi niiden olevan yksityisten talouspiirien välisiä 
konflikteja. Samalla suurliikemiehet saivat mainetta sananvapauden esi-
taistelijoina, vaikka heidät todelliset intressinsä olivat toisaalla. Suuri yleisö 
tunsi vain vähän sympatiaa mediamoguleita kohtaan. 

Ivan Zasurskin mukaan Venäjällä on päädytty välineelliseen tiedotusväli-
nemalliin, jossa ajatus itsenäisistä tiedotusvälineistä on menettänyt mer-
kityksensä. On kuitenkin olemassa vaihtoehtoisia tiedotusvälineitä kuten 
internet ja vaihtoehtoinen lehdistö sekä kaupallisia tiedotusvälineitä, jotka 
pysyttelevät etäällä politiikasta.

Myönteistä on se, että tiedotusvälineiden omistus- ja valvontakiistat ovat 
pysyneet julkisuudessa. Juuri niillä Venäjän alueilla, joilla sananvapaus on 
puutteellisin, avoimia konflikteja on kaikkein vähiten. Tosin on olemassa 
merkkejä siitä, että aluejohtajat ottavat mallia valtion johdosta tiedotusvä-
lineiden valvonnan kiristämisessä. Huolestuttavaa on myös se, että venä-
läiset ovat  kasvavassa määrin ilmaisseet kannattavansa valtion valvontaa 
tiedotusvälineissä. Esimerkiksi keväällä 2001 peräti 57 prosenttia venä-
läisistä ilmaisi kannattavansa sensuurin palauttamista ja vain kolmannes 
vastusti sitä. 

Vuosina 2008-2012 presidenttinä toiminut Dmitri Medvedev hylkäsi par-
lamentin ehdottamat tiukennukset medialakiin huhtikuussa 2008, mutta 
Medvedevin aika ei kuitenkaan tuonut olennaista muutosta Putinin aikaan 
verrattuna. Mediaa edelleen arvostellut Putin pysyi pääministerinä ja palasi 
presidentiksi vuonna 2012.

 Venäjän median suuri muutos
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Vuoden 2011 parlamenttivaalien jälkeen alkaneet mielenosoitukset saivat 
vauhtia sosiaalisesta mediasta, erityisesti Facebookista, johon valtioon kriit-
tisesti suhtautuvat venäläiset luottavat enemmän kuin vastaaviin venäläi-
siin palveluihin. Blogeissa vaalituloksesta ja sen epäselvyyksistä keskustel-
tiin, ja sosiaalisen median avulla kerrottiin protestimielenosoituksista, joita 
järjestettiin Moskovassa ja useilla muilla paikkakunnilla. Mielenosoituksista 
kerrottiin myös valtamediassa, sillä mielenosoitusten laajuuden vuoksi 
niitä ei voitu enää jättää huomiotta. Sosiaalisen median ja internetin asema 
on edelleen vahvistunut, ja se korvaa osaltaan valtamedian puutteita. 
 
 
Sanomalehdet

Pääosa Venäjän sanomalehdistä on nykyisin viikkolehtiä, joiden osuus leh-
tien kokonaislevikistä on noin 40 prosenttia. Toiset 40 prosenttia kuuluu 
harvemmin kuin kerran viikossa ilmestyville lehdille ja vain 20 prosenttia 
useammin kuin kerran viikossa ilmestyville. Myös useimmilla päivälehdillä 
on viikonvaihdepainos, jonka levikki on yleensä suurempi kuin päiväleh-
den.

Poliittisen ja taloudellisen riippuvuutensa vuoksi sanomalehdet ovat 
menettäneet osan yleisöstään: kun vuonna 1993 lehtiä ei lukenut lainkaan 
vain yhdeksän prosenttia väestöstä, vuonna 2007 niitä ei lukenut lainkaan 
34 prosenttia venäläisistä. Lehtien lukeminen väheni kaikissa väestöryh-
missä, mutta suurinta pudotus oli nuorten, hyvätuloisten, suurkaupun-
geissa asuvien ja johtavassa asemassa olevien keskuudessa. Samalla kun 
lehtien lukeminen väheni, niiden hankkiminen siirtyi tilaamisesta irtonu-
meroiden ostamiseen. 

Valtakunnallisia lehtiä lukee suhteellisen pieni osa väestöstä. Ainoita sel-
västi valtakunnallisia lehtiä ovat Argumenty i fakty (Argumentteja ja fak-
toja) ja Komsomolskaja pravda (Komsomolin totuus). Argumenty i fakty on 
entinen puolueen agitaattoreille suunnattu lehti, joka tuli laajan yleisön 
tilattavaksi vasta perestroikan aikana. Silloin se oli yksi perestroikan ja glas-
nostin tukijoista ja saavutti suuren suosion (vuonna 1990 sen painos oli 
peräti 33,5 miljoonaa). Viikkolehtenä Argumenty i fakty selvisi vuoden 1992 
talouskriisistä muita lehtiä helpommin. Argumenty i faktyn painosmäärä oli 
vuonna 2013 noin 2,2 miljoonaa (vuonna 2007 noin 2,9 miljoonaa), ja sitä 
lukee vajaa kymmenennes venäläisistä. 

Komsomolskaja pravda on entinen nuorisoliiton (Komsomol) äänenkan-
nattaja, joka on sittemmin muuttunut populaariksi sanomalehdeksi. Se 
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ilmestyy viidesti viikossa, mutta television ohjelmatiedot ja usein myös 
alueellisia sivuja sisältävä viikonvaihdepainos on tuntuvasti  päivälehteä  
suositumpi. Viikonloppulehden painosmäärä on noin 2,7 miljoonaa, kun 
päivälehti jää 800 000 kappaleeseen. Komsomolskaja pravdaa lukee alle 10 
prosenttia venäläisistä.

Muiden lehtien yleisömäärät jäävät vieläkin pienemmäksi. Kolmanneksi 
luetuin lehti on Zhizn (Elämä), joka on muodostunut aluelehtien yhdis-
tymisen kautta. Sanomalehdistä levikkiään ovat viimeisten 10 vuoden 
aikana lisänneet lähinnä televisio- ja urheilulehdet. Sen sijaan 1990-luvulla 
suosittujen populaarilehtien kuten Moskovski komsomoletsin ja SPID-Infon 
(Aids-info) lukijamäärät ovat viime vuosina pudonneet. Moskovski komso-
molets on skandaalihakuiseksi populaariksi lehdeksi muuttunut entinen 
nuorisoliiton Moskovan piirin lehti. 

Izvestija (Tiedonantoja, painos 103 000) on ainoa perinteistä laatulehdistä, 
joka on säilyttänyt edes kohtuullisen levikin. Vuonna 2007 Izvestijaa luki 
0,4 prosenttia venäläisistä.  Izvestijasta enemmistön omistaa ryhmittymä 
Oneksimbank-Rosbank-Interros. Izvestijan levikistä 45 prosenttia on tilauk-
sia,  ja vain neljännes sen lukijoista on Moskovassa. Hallituksen äänenkan-
nattaja Rossiiskaja gazeta (Venäläinen lehti, painos yli 400 000) on valtion 
näkemyksiä kannattava, suhteellisen laadukas lehti, jonka lukijoita oli hel-
mikuussa 2007 noin prosentti venäläisistä. Rossiiskaja gazetan levikkiä lisää 
yritysten tilaukset sekä eri ryhmille annetut ilmaistilaukset.

Muilla valtakunnallisilla lehdillä on varsin pieni levikki ja hyvin valikoitunut, 
satunnainen yleisö. Ehkä eniten kilpailtu lehtiryhmä ovat eliitille suunna-
tut laatulehdet. Uusista talouslehdistä parhaiten on menestynyt Kommer-
sant (Liikemies), joka oli ensin itsenäinen ja on sen jälkeen kuulunut Boris 
Berezovskin mediaimperiumiin. Kommersant perustettiin viikkolehtenä 
vuonna 1990,  ja päivälehtenä se alkoi ilmestyä vuonna 1992. Kommer-
santin painosmäärä oli vuonna 2013 noin 130 000 kappaletta. Uudemman 
talouslehden, Sanoman omistaman Independent Media -ryhmän julkaise-
man Vedomostin (Sanomat) painos on 75 000. 

Alueelliset lehdet muodostavat lehdistön selkärangan. Erityisesti suurem-
milla hallintoalueilla alueellisten lehtien vaikutuspiiriksi on jäänyt alueen 
pääkaupunki ja sen ympäristö.  Syrjäseuduilla luetaan pääasiassa omaa 
paikallislehteä. Useimmilla Venäjän alueilla lehdistön menestyksekkäim-
mäksi tyypiksi on osoittautunut sisällöltään populaari viikkolehti. Päivä-
lehdet ilmestyvät yleensä vain viisi kertaa viikossa, ja niiden levikit ovat 
suhteellisen pieniä.

 Venäjän median suuri muutos
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Venäjän vähemmistökielillä ilmestyy yli 200 lehteä yhteensä noin 40 kie-
lellä, mutta niiden kokonaislevikki on vain alle kaksi prosenttia lehtien 
kokonaislevikistä,  ja ne ovat yleensä venäjänkielisiä lehtiä riippuvaisempia 
valtion tuesta. Vähemmistökielisten lehtien lisäksi on syytä mainita suu-
rimmissa kaupungeissa ilmestyvät englanninkieliset lehdet Moscow Times 
ja St. Petersburg Times, jotka ovat eliittiluonteensa ja ulkomaisen kustanta-
jansa (Sanoma) myötä muita lehtiä vapaampia ja kriittisempiä. 

Suurimmissa kaupungeissa lähes neljännes luetuista lehtien numeroista 
oli  vuonna 1997 ilmaisjakelulehtiä, ja  sen jälkeen ilmaisjakelulehtien 
asema on vahvistunut entisestään. Ostettavista mainoslehdistä suosituin 
on Iz ruki v ruk (vastaa Suomen Keltaista pörssiä).

Alueellisten lehtien väitetään olevan vähemmän vapaita kuin moskovalais-
ten lehtien, mutta monilla alueilla on myös itsenäisiä tai oppositiohenkisiä 
lehtiä. Karjalan tasavallassa osa lehdistä on selvästi tasavallan hallinnon tai 
Petroskoin kaupungin valvomia, kun taas osa lehdistä on valinnut oppo-
sitioasenteen ja tukee kilpailevia poliitikkoja. Oppositioasenne on osoit-
tautunut myös menestykseksi levikkikilpailussa, samoin kuin se, että lehti 
kiinnittää huomiota arkielämään poliittisen valtataistelun sijasta.

Osa aluelehdistä on itsenäisiä ja hyvin vapaita. Esimerkiksi Uralilla vuonna 
2006 tapahtuneesta sotilaan kiduttamistapauksesta kertoi ensimmäisenä 
hänen 60 000 asukkaan kotikaupunkinsa kerran viikossa ilmestyvä paikal-
lislehti Vetšernyi Krasnoturisnk (Krasnoturinskin iltalehti),  ja vasta pari viik-
koa myöhemmin tapaus levisi valtakunnalliseen julkisuuteen. Itsenäisten 
sanomalehtien valtakunnalliseen järjestöön kuuluu jo 80 lehtitaloa,  jotka 
julkaisevat yhteensä 145 lehteä.

 
Aikakauslehdet

Aikakauslehtien markkinat ovat muuttuneet vielä sanomalehtiäkin enem-
män. Lähes kaikki aikakauslehdet ovat uusia,  ja mukaan on tullut koko-
naan uusia aikakauslehtityyppejä, joita Neuvostoliitossa ei ollut, esimer-
kiksi politiikan ja talouden uutiskuvalehtiä, miestenlehtiä ja eri harrastealo-
jen lehtiä (tietokonelehdet, nuorten musiikkilehdet). 

Neuvostoliitossa aikakauslehdet olivat joko poliittisia lehtiä, erikoisalojen 
lehtiä tai tietyille väestöryhmille (naisille, lapsille, nuorille) suunnattuja leh-
tiä. Omana ryhmänään olivat paksut yhteiskunnalliset kirjallisuuslehdet. 
Suurimpien lehtien levikit olivat useita miljoonia kappaleita, vaikka koko-
naisuudessaan aikakauslehdet jäivätkin sanomalehtien varjoon.
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Nykyisin monet Venäjän aikakauslehdistä ovat ulkomaisten lehtien venä-
jänkielisiä painoksia kuten Burda, Cosmopolitan, Elle, Valitut palat, Playboy, 
Men’s Health. 1990-luvun lopulla puolet (56 %) Venäjän aikakauslehdistä 
painettiin ulkomailla (esim. Suomessa ja Tšekissä), mutta Venäjällä paina-
minen on lisääntynyt viime vuosina.

Vanhoista naistenlehdistä Krestjanka (Maalaisnainen) ja Rabotnitsa (Työ-
läisnainen) ovat muuttuneet populaareiksi kuvalehdiksi. Suosituimmat 
aikakauslehdet ovat pääosin uusia: Sem dnei (Seitsemän päivää), Liza, 
Otdohni! (Lepää!) ja TV-Park sekä nuorisolle suunnatut Cool ja Cool Girl. 
Erikoisalojen lehdistä menestyksekkäitä ovat autolehdet kuten Za ruljom 
(Ratin takana) ja terveyslehdet kuten Zdorovje (Terveys). Menestyneimmät 
lehdet ovat perustaneet ympärilleen eräänlaisia lehtiperheitä. Tällaisia 
lehtiperheen lehtiä ovat esimerkiksi Liza-Moi rebjonok (Liza-Lapseni), Liza-
Dobryje sovety (Liza-Hyviä neuvoja) ja Liza-Goroskop (Liza Horoskooppi).

Poliittiset viikkolehdet Itogi (Lopputulokset), Kommersant Dengi (Rahat), 
Kommersant Vlast (Kommersant Valta) ja Ekspert eivät ole yhtä suosittuja, 
mutta niiden yleisö on hyvin koulutettua, johtavassa asemassa olevaa ja 
hyvätuloista. Kaikki nämä lehdet on perustettu vasta 1990-luvulla. Uutis-
viikkolehtien suosio ei ole kovin korkea, ja esimerkiksi Newsweekin venä-
läispainos lopetettiin syksyllä 2010.

Viime vuosina aikakauslehtien levikki on lisääntynyt, ja jotakin aikakaus-
lehteä luki vuonna 2007 noin 38 prosenttia venäläisistä. Vuonna 1999 luki-
joita oli vain 29 prosenttia.  Aikakauslehtien lukijoita ovat erityisesti naiset, 
nuoret, korkeasti koulutetut ja varakkaammat, ja suuri osa lehdistä onkin 
suunnattu juuri näille väestöryhmille.

 
Televisio

Televisiosta on tullut ainoa selvästi valtakunnallinen tiedotusväline, ja 
sanomalehtien rooliksi on usein jäänyt toimiminen pelkkänä televisio-
ohjelmatiedotteena. Tästä hyvä osoitus on se, että jos lehti on kioskista 
loppunut, myyjä tarjoaa toista ja toteaa, että tästäkin löytyy televisio-
ohjelma. Monilla alueilla suosituimpien lehtien nimistä löytyy usein 
lyhenne TV, tosin menestyksekkäimmät näistä lehdistä ovat laajentuneet 
televisio-ohjelmatiedotteesta varsinaiseksi sanomalehdeksi. Televisiota 
katsotaan Venäjällä keskimäärin arkisin kahdesta kolmeen tuntia päivässä, 
viikonloppuisin selvästi enemmän, lähes neljä tuntia päivässä. Vain kah-
della prosentilla väestöstä ei ole televisiota, ja vain yksi prosentti ei katso 

 Venäjän median suuri muutos
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televisiota lainkaan. Lehtien lukemiseen käytetty aika on vain alle puoli 
tuntia. Viimeisten viiden vuoden aikana television katselumäärä on pysy-
nyt lähes ennallaan. 

Suosituimmat televisiokanavat ovat valtiojohtoiset Ykköskanava (Pervyi) 
ja kokonaan valtion omistama Rossija. Kolmanneksen suosituin kanava 
on nykyisin kaasuyhtiö Gazpromin omistama NTV. Kolmen pääkanavan 
suosio on ollut hitaassa laskussa kanavamäärän kasvaessa. Kaupunkilaiset 
pystyivät vuonna 2009 valikoimaan katsottavansa keskimäärin 25 televi-
siokanavan  tarjonnasta, kun vuonna 2000 kanavien määrä rajoittui seit-
semään.

Kolmeen suurimman jälkeen katsotuimmat kanavat ovat valtiolliset Kultura 
ja TNT sekä itsenäisemmät STS ja Ren-TV. Nasdaq-pörssiin rekisteröidyn 
STS:n omistavat venäläinen Natsionalnaja media gruppa ja ruotsalainen 
Modern Times Group ja Ren-TV:stä osan omisti saksalainen RTL vuosina 
2005-2013. 

Television ohjelmisto on monipuolistunut Neuvostoliiton aikaan verrat-
tuna. Yleisö suosii viihdeohjelmia, erityisesti elokuvia ja sarjoja. Elokuvista 
yli puolet on venäläisiä tai neuvostoliittolaisia ja noin kolmannes amerikka-
laisia. Yksittäisistä ohjelmista kärkipäässä ovat elokuvien ja sarjojen lisäksi 
ulkomaisten mallien mukaan tehdyt formaattiohjelmat kuten selviytymis-
seikkailu “Viimeinen sankari” ja kilpailuohjelmat “Haluatko miljonääriksi” ja 
“Onnenpyörä” (Pole tšudes). 

Noin 1200 paikallista televisiokanavaa on saanut toimiluvan, ja niistä noin 
puolet on toiminnassa. Alueellisista televisiokanavista tärkeimmät ovat 
valtion television aluelähetykset Rossija-kanavalla, mutta myös yksityisiä 
alueellisia televisioyhtiöitä on syntynyt. Niistä suurin osa toimii kaapeliver-
kossa ja välittää oman ohjelmansa ohella valtakunnallisten kaupallisten 
verkkojen kuten STS:n, TNT:n ja Ren-TV:n ohjelmia.

Televisio on ainoa valtakunnallinen, suuren yleisön tavoittava tiedotusvä-
line. Sen vuoksi television hallinta on ollut keskeistä valtiollisten vaalien 
voittamisessa. Television merkitys on myös suurempi alueilla, joilla pai-
kalliset tiedotusvälineet ovat tiukemmassa valvonnassa. Television osuus 
mainostuloista on ylivoimainen. Vuonna 2009 se ylitti jo 50 prosenttia mai-
nostuloista, kun sanomalehtien osuus mainoskakusta oli vain 5 prosenttia 
ja aikakauslehtien 10 prosenttia. Pieniä ja keskisuuria mainostajia on suh-
teellisen vähän. Suurimmat mainostajat ovat ulkomaisia kulutustavaroita 
kuten kosmetiikkaa, lääkkeitä, elintarvikkeita ja autoja myyviä yrityksiä. 
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Mainostulot ovat moninkertaistuneet 1990-luvulla, mutta erityisesti vuo-
den 1998 talouskriisin jälkeen. 

Vaihtoehtoisen televisiokanavan muodostaa nykyisin pääasiassa inter-
netissä toimiva Dozhd (Sade), jonka ohjelmia näytettiin myös kaapeliver-
kossa, kunnes vuonna 2014 useimmat kaapeliyhtiöt lopettivat kanavan 
ohjelmien välittämisen poliittisista syistä.

 
Radio

Valtion omistamien radiokanavien rinnalle tuli heti 1990-luvun alussa 
useita, lähinnä musiikkiin keskittyneitä radioasemia. Menestyksekkäin kau-
pallinen kanava Jevropa Pljus (Eurooppa Plus) on luonut kanavaverkoston, 
jossa ohjelmat ovat samoja, mutta mainokset paikallisia. Nykyisin suurem-
man osan yleisöstä tavoittaa kuitenkin Russkoje radio (Venäläinen radio), 
jonka valttikorttina on venäläinen popmusiikki. Vuonna 1990 perustettu 
Eho Moskvy (Moskovan kaiku) oli merkittävä riippumaton uutisvälittäjä jo 
1990-luvun vaihteessa. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Eho Moskvy on 
joutunut vähentämään poliittista aineistoa ja lisäämään musiikkia tavoit-
taakseen riittävän suuren kohderyhmän. Tällä hetkellä se on kuudentena 
moskovalaisten radioasemien joukossa. Nykyisin tärkeimmät valtion omis-
tamat kanavat ovat Radio Rossii ja Majak, joiden kuuntelijat ovat suurim-
maksi osaksi vanhuksia. Kuunnelluimmat radiokanavat ovat Russkoje radio, 
Jevropa Plus (ranskalaisessa omistuksessa vuoteen 2011 asti, sen jälkeen 
venäläisessä) ja Avtoradio. Toinen autoradiokanava on Dorozhnoje (Tiera-
dio), joka aloitti toimintansa Pietarissa.

Suuri osa radiokanavista on paikallisia, ja suurissa kaupungeissa on useita 
kymmeniä suhteellisen pienen osayleisön tavoittavia radioasemia. Radio-
kanavien kuuntelu jakaantuu hyvin voimakkaasti iän mukaan: nuoret 
kuuntelevat uutta pop-musiikkia lähettäviä kanavia, vanhempi väki taas 
perinteisiä valtion kanavia.

  
Internet

Internet on monipuolisin ja moniäänisin Venäjän tiedotusvälineistä. Monet 
konkurssiin menneet tai lakkautetut lehdet ja televisioasemat jatkavat 
toimintaansa internetissä, ja useimmilla lehdillä on omat internetsivunsa. 
Säännöllisesti verkkoa käyttävien määrä ylitti miljoonan vuonna 1998,  ja 
vuoden 1999 lopulla se oli jo 1,7 miljoonaa. Kerran kuukaudessa internetiä 
käyttävien määrä ylitti 10 prosenttia väestöstä vuonna 2004. 

 Venäjän median suuri muutos
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Internetin käyttäjämäärän kasvu on viime vuosina hidastunut, mutta siitä 
huolimatta verkon käyttäjien määrä (vähintään kerran viikossa) ylitti 50 pro-
senttia vuonna 2012. Samalla alueelliset erot ovat tasoittuneet, mutta erot 
jotka perustuvat ikään, koulutukseen ja tuloihin ovat edelleen suuria. Alle 
25-vuotiaista nuorista internetiä käyttää 90 prosenttia,  mutta yli 55-vuo-
tiaita internetin käyttäjiä on suhteellisen vähän (noin 25%). Myös koulutus 
ja tulot heijastuvat selvästi internetin käyttöön: hyvätuloiset ja paremmin 
koulutetut käyttävät internetiä useammin, mutta erot eivät kuitenkaan ole 
yhtä suuret kuin iän perusteella syntyvät erot. Naisten ja miesten välillä ei 
ole enää suuria eroja internetin käytössä.

Internetin käytössä erilaiset sosiaalisen median muodot ovat suuressa suo-
siossa, erityisesti LiveJournal, joka tunnetaan venäjäksi nimellä Zhivoi zhur-
nal (kyrillinen lyhenne ЖЖ). Venäjällä suosittuja ovat myös omat hakuko-
neet kuten Yandex ja internetsivujen suosituimmuusmittarit kuten Rambler. 
Vuodesta 2010 alkaen internetin osoitteet ovat voineet olla myös kyrillisin 
kirjaimin. Viime vuosina monet poliitikot ovat avanneet omia internetsivu-
jaan. Venäjänkielisen internetin yleisöstä suuri osa on myös muissa entisen 
Neuvostoliiton alueen maissa, Saksassa, USA:ssa ja Israelissa. 

Venäjällä samoin kuin monessa muussa maassa internetin käyttäjät katsovat 
televisiota vähemmän kuin muut: Venäjällä ero on noin puoli tuntia. Vuonna 
2010 tehdyn tutkimuksen mukaan sosiaalinen media on suositumpaa Venä-
jällä kuin missään muualla. Venäläiset verkon käyttäjät kuluttavat erilaisiin 
sosiaalisen median aktiviteetteihin lähes kymmenen tuntia kuukaudessa 
ja 75 prosenttia internetin yleisöstä käyttää sosiaalista mediaa. Suosituim-
mat sosiaaliset median palvelut ovat venäläisiä kuten Facebook-tyyppinen 
Vkontakte (Yhteydessä) ja Odnoklassniki (Luokkakaverit). Viime vuosina 
myös Facebook on levinnyt nopeasti Venäjällä, ja vuonna 2012 käyttäjiä oli 
jo viidennes väestöstä.

 
Journalismin muutos

Tiedotusvälineiden rakenteen muutoksen rinnalla vähintään yhtä tärkeä, 
vaikkakin vähittäisempi muutos on ollut journalismin muuttuminen. Aikai-
semmat ulkopuolisten kirjoittajien jutut, viralliset aineistot ja lukijakirjeet 
ovat hävinneet lähes kokonaan,  ja sanomalehtien tilan ovat saaneet käyt-
töönsä toimittajat. 

Myös juttujen kirjoittaminen on muuttunut. Lähteiden käyttö ja tiedon 
välittäminen ovat tulleet tärkeämmiksi, ja vaikka suuri osa jutuista on vie-
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läkin toimittajien monologeja, joista ei käy ilmi, mistä tiedot ovat peräisin 
tai kuka mitäkin on sanonut, on toimittajan kommenttien määrä juttujen 
lopussa vähentynyt selvästi.

Toisaalta jännite subjektiivisen raportoinnin ja itsenäisen, uskottavan 
mediajärjestelmän kehittymisen välillä on erittäin keskeinen nyky-Venä-
jällä. Esimerkiksi yhtenäisiä uutiskriteereitä ei juuri tunneta, vaan jokainen 
lehti ja toimittaja pyrkii etsimään oman näkökulmansa (henkilökohtaisen 
tai omistajan eduista lähtevän) käsittelemäänsä uutisaiheeseen. 

Moskovassa on perustettu Venäjän ensimmäinen tutkivan journalismin 
yhdistys, ja toimittajan työ on pietarilaisen tutkivan journalismin toimis-
ton johtajan Andrei Konstantinovin mukaan ”muuttunut vähemmän vaa-
ralliseksi”. Markkinoiden kehitys muuttaa toimintatapoja: piilo- ja teksti-
mainontaa vastaan kamppaillaan, toimittajia ei enää palkata suhteilla vaan 
ammattitaidon perusteella.

Toimittajan ammatti on ollut Venäjällä suhteellisen vaarallinen, erityisesti 
talouden ja politiikan väärinkäytöksiä tutkineille toimittajille. Huomattava 
määrä toimittajia on surmattu Venäjällä 1990-luvun alusta lähtien heidän 
työhönsä liittyvien syiden vuoksi. Venäläisen Glasnost-säätiön lukujen 
mukaan surmattuja toimittajia on yhteensä lähes 250. Huomattava osa 
surmista on tapahtunut Tšetšenian sotatoimien yhteydessä (erityisesti 
vuosina 1994-1996) tai on liittynyt korruption ja järjestäytyneen rikollisuu-
den tutkimiseen. Toimittajia on myös peloteltu uhkauksilla ja väkivallalla. 

Väkivallan ohella toimittajia vastaan on alettu nostaa entistä enemmän 
oikeusjuttuja. Varsin monissa tapauksissa oikeuslaitos kuitenkin toteaa, 
että toimittajaa vastaan nostettu kanne on aiheeton. Toimittajia on myös 
haastettu oikeuteen syytettynä esimerkiksi vakoilusta, virheellisistä tie-
doista, taloudellisen vahingon tuottamisesta ja kunnianloukkauksista. 

Yleisön luottamus tiedotusvälineisiin on laskenut 70 prosentista vuonna 
1990 ja 40 prosentista vuonna 1996  peräti 13 prosenttiin vuonna 2000. 
Tämän jälkeen luottamus on hieman kasvanut: vuonna 2007 televisioon 
luotti 29  prosenttia ja sanomalehtiin 22 prosenttia. Yleisön luottamuk-
sen lasku näkyy myös siinä, etteivät laajat kansanjoukot enää ole valmiita 
tukemaan toimittajia heidän taistelussaan vallanpitäjiä vastaan. Toisaalta 
tiedotusvälineisiin suhtaudutaan yleensä positiivisesti. Niiden vaikutusta 
yhteiskuntaan pitää kyselyiden mukaan myönteisenä noin puolet venäläi-
sistä ja kielteisenä vain joka kuudes.

 Venäjän median suuri muutos
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Lopuksi

Venäjän tiedotusvälineet ovat muuttuneet hyvin vahvasti neuvostoaikaan 
verrattuna, mutta ne etsivät vielä rooliaan muuttuvassa yhteiskunnassa. 
Selvin ero entiseen on tiedotusvälineiden määrän valtava kasvu ja niiden 
sisällöllinen moninaisuus. Monessa suhteessa tiedotusvälineet, erityisesti 
televisio, ovat riippuvaisia vallanpitäjistä, mutta erityisesti pienempiä ylei-
söjä keräävissä tiedotusvälineissä vapauden aste voi olla tuntuva. Ulko-
maisen omistuksen määrä Venäjän mediassa on jäänyt vähäiseksi,  ja 2010-
luvun alkuvuosina se on entisestään vähentynyt.

Kansalaisyhteiskunnan kehittymättömyys ja liike-elämän riippuvuus poli-
tiikasta rajoittavat myös tiedotusvälineiden itsenäisyyttä: vaihtoehtoisia 
rahoituslähteitä on tiedotusvälineille tarjolla vähän. Internet muodostaa 
sananvapauden saarekkeen, jossa voidaan julkaista lähes mitä tahansa ja 
käydä keskustelua. Internetin valvonta tuskin onnistuu Venäjällä. Valtion 
lisääntynyt toiminta mediamarkkinoilla on johtanut keskittymiseen ja 
julkisuudessa esiintyvien mielipiteiden kirjon supistumiseen. Televisio on 
lähes kokonaan valtion valvonnassa, mutta sanomalehdet ovat suhteelli-
sen monipuolisia, vaikka suurimmat ja vaikutusvaltaisimmat lehdet ovat 
joko politiikan ulkopuolella tai seuraavat valtiojohdon linjaa. Internetissä 
sanomisen vapaus on laajinta, ja keskustelut ja erilaiset mielipiteet ovatkin 
suurelta osin siirtyneet verkkoon. 

Venäläisillä tiedotusvälineillä on vaikutusta myös entisen Neuvostolii-
ton alueen muissa maissa. Erityisesti venäjänkielinen väestö seuraa niitä, 
mutta monissa maissa Venäjän televisio on vapaampi kuin paikallinen.
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Maailman internetin käyttäjistä reilu kymmenys (11,4 %) asuu Pohjois-
Amerikassa. Kanadassa internetiä käyttää säännöllisesti 83 prosenttia 
väestöstä. Yhdysvalloissa lukema on hitusen alempi (78,1 %).

Lähde: Internet World Stats 2014

Pohjois-Amerikka on  järjestään kansainvälisten median toimintaa kuvaa-
vien tilastojen kärjessä, vaikka numerot hieman saattavat vaihdellakin. 
Lähes 100 prosenttia maanosan talouksista omistaa radion ja television,  
internetin käyttäjiä on lähes 700 tuhatta asukasta kohden. Eurooppaan 
verrattuna Pohjois-Amerikka ei ole lehtienlukumaanosa. Siinä missä 
Euroopassa on sanomalehtikappaleita saatavilla keskimäärin 285 tuhatta 
asukasta kohden, lukema on Pohjois-Amerikassa  vain 184, Yhdysvaltojen 
puolella vielä hieman Kanadaa alempi. Lukemat ovat lisäksi  rajussa las-
kussa, koska sanomalehtiteollisuus on kohdannut ’kaksoistsunamin’: sekä 
lukijat että mainostajat ovat kadonneet verkkoon, eikä ala ole pystynyt 
tekemään verkkotoimintaansa taloudellisesti kannattavaksi, vaikka yri-
tystä on kovasti..

4. Pohjois-Amerikan media

11,4 %

88,6%
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Muutokset ovat rajuja juuri siksi, että  Pohjois-Amerikassa mediateollisuus 
on todellista teollisuutta, isoja yrityksiä ja isoja ketjuja. Kuten Robert Picard 
tämän kirjan artikkelissaan korostaa, media-alan suuryrityksetkin ovat 
toki kooltaan varsin vaatimattomia verrattuna teollisuuden isoihin kor-
poraatioihin. Mutta Pohjois-Amerikassa media-alan suuryritykset melkein 
järjestään toimivat. Varsinkin viime vuosina mediateollisuuden kasvun on 
nähty vähentävän paikallista ja alueellista mediaa. Konvergenssi eli eri 
mediamuotojen sulautuminen toisiinsa on Yhdysvalloissa voimakkainta 
maailmassa.

Vuosittain sananvapautta sekä poliittisia oikeuksia mittaava Freedom 
House –keskus sijoitti vuonna 2013 sekä Yhdysvallat että Kanadan median 
”täysin vapaiden” listoille, mutta Reporters without Borders -järjestö 
sijoitti Kanadan maakohtaisissa arvioissa sijalle 10, kun taas Yhdysvallat 
jäi vuonna 2012 kaikkiaan 179 valtion keskuudessa tuntuvasti alemmas,  
sijalle 47. Kanadan sijoitus parani edellisvuosista, Yhdysvaltojen taas heik-
keni hieman.

Hallin ja Mancini (2004) pitävät Yhdysvaltoja heidän kehittämänsä libera-
listisen mediajärjestelmämallin äärilaitana, joka on melkeinpä yliherkkä 
kaikelle julkiselle sääntelylle. Vuoden 1996 televiestintälaki (Telecommuni-Telecommuni-
cations Act) on antanut enemmän tilaa omistuksen keskittymiselle mutta 
myös ulkomaisten suuryhtiöiden pääsylle Yhdysvaltojen mediamarkki-
noille. 

Kaikesta tästä varmaan johtuu, että  useammin kuin kerran Kanadaa ja 
Yhdysvaltoja on katsottu kuin nämä kaksi maata edustaisivat Robert Louis 
Stevensonin kuuluisan pienoisromaanin kahta hahmoa, Yhdysvallat pahaa 
herra Hydea ja Kanada kunnioitettua  tohtori Jekylliä. Usein Kanada näyt-
täytyy  tuntuvasti  ’eurooppalaisempana’ ja vähemmän rahaan liittoutu-
neena maana julkisen palvelun yleisradiotoimintoineen ja median sään-
telyjärjestelmineen. 

Vaikka Hallinin ja Mancinin liberalistinen malli sopiikin täsmälleen Yhdys-
valtoihin, tämän mallin asemointi maan mediajärjestelmän ylle ei kovin 
paljon lisää selityksen syvyyttä tai anna lisäarvoa pohdinnoille. On vain 
syytä muistaa, että useat mediatoiminnan haarat ovat alkaneet Yhdysval-
loissa, ja median teollistuminen on lähtenyt liikkeelle sieltä. Mutta yhtä 
lailla pitää myöntää sekin, että isoon maahan mahtuu monenlaista, jätti-
yrityksiä, vahvaa valtavirtaa, eliittivälineitä, hyvin nurkkakuntaisia lehtiä ja 
radioasemia  mutta myös radikaaleja, joskus melkein villejä irtiottoja. Yksi 
maan kiintoisimmista alan uusista ulottuvuuksista on sen espanjankieli-
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nen media. Yhdysvalloissa asuu 50 miljoonaa espanjankielistä, joita palve-
lee kymmeniä välineitä, ennen muuta sanomalehtiä. Hyvin monet näistä 
välineistä ovat päätyneet taloudellisista syistä verkkolehdiksi. Espanjan-
kieliset  sanomalehdet ja televisioasemat ovat keskittyneet sinne, missä 
espanjankielisiä asuu eniten: Kaliforniaan, Floridaan, New Yorkiin, Puerto 
Ricoon ja Texasiin.

Näiden kahden maan mediarakenteissa on siis monia selkeitä eroja, myös 
esimerkiksi mediakentän heikoimmaksi lenkiksi koetun aikakauslehdistön 
osalta. Yhdysvalloissa koordinaatit ovat kaikissa aikakauslehtityypeissä rei-
lusti alaspäin, vaikka erilaisia uusia markkinointimuotojakin on kehitetty, 
muun muassa mobiilikäyttöön suunnitelty Next Issue, jossa käyttäjä saa 
yhdellä kohtuullisella kuukausimaksulla käyttöönsä ’aikakauslehtikirjas-
ton’, johon kuuluu sekä erittäin suosittuja että pienilevikkisiä lehtiä. Next 
Issue on menestynyt hyvin, mutta negatiivista perustrendiä sekään ei ole 
pystynyt suuntaamaan nousuun. Kanadassa sen sijaan aikakauslehdistöllä  
ja erityisesti amerikkalaisten vieromalla yleisaikakauslehdellä menee tun-
tuvasti paremmin, lehtien lukumäärä kasvoi yli 40 prosenttia kymmenessä 
vuodessa (1999-2008). (Gearey 2013, Mellrey 2013)

Yhdysvalloissa on myös viimeisten 25 vuoden aikana syntynyt kansalais-
journalismiliike, joka kattaa satoja paikallisia lehtiä ja radioasemia, muuta-
mia televisioasemiakin. Kansalaisjournalismilla on monta muotoa. Osa on 
’puhdasta’ kansalaisliikettä, joka hyödyntää  uutta teknologiaa, hylkää tyys-
tin ammattijournalismin ja toimii verkossa. ”Me olemme media”, julistaa 
tämän linjan suuri nimi Dan Gillmor (2004). Hänelle ammattijournalismi on 
melkeinpä kirosana. Erilaiset verkossa toimivat yhteisöt avaavat kanavan 
kaikille, jotka haluavat sanaa käyttää. Maltillisempi muoto ( esim. Rosen 
2000) toimii valtajournalismin sisällä ja tähtää sen sisällölliseen uudista-
miseen, uutiskriteerien irrottamiseen lähteistä ja liittämiseen vahvemmin 
kansalaisiin, joille kansalaisjournalismi antaa osin suoran sanankäytön. 
Tämä kansalaisjournalismin muoto haluaa kertoa tarinoita ja avata aidon 
väittelyn. Molemmat kansalaisjournalismin muodot ja niiden muunnelmat 
ovat saaneet sijaa myös muualla maailmassa, mutta eivät missään yhtä 
vahvasti kuin Yhdysvalloissa.

Kiintoisaa on se, että ”gillmorilainenkin” kansalaisjournalismi on usein 
joutunut osittain turvautumaan ammattijournalisteihin, vaikka kansan 
kanavia yhä pidetään avoinna kaikille, jotka ovat motivoituneita. Ilmeisesti 
pitkän päälle aikaan sidottu tiedonvälitys edellyttää jonkinlaisia ammatil-
lisia selviytymistaitoja. Miedomman linjan kansalaisjournalismi on päässyt 
vaikuttamaan varsinkin paikalliseen päätöksentekoon – kansalaiset ovat 
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aktivoituneet pohtimaan teiden ja sairaaloiden sijoittamista, koululaitosta 
ja paikallisvaaleja. Tämäkin ideologia on virinnyt eri puolilla Eurooppaa, 
Kanadaa ja Aasiaa, mutta missään se ei ole saavuttanut yhtä vahvaa  ase-
maa kuin Yhdysvalloissa. Paljon on pohdittu, miksi näin on, mutta selvää 
vastausta ei ole löytynyt. Ehkä ’pienen ihmisen’  ja valtion suhde on Yhdys-
valloissa erilainen, dramaattisempi ja vastakohtaisempi kuin esimerkiksi 
pohjoisessa Euroopassa.

Tärkeintä on kuitenkin todeta, että isoon maahan mahtuu monenlaisia, osin 
ristikkäisiäkin kehityskaaria, joista on syytä hankkia tietoa ennen lopullista 
päätelmien tekoa.  Pelkkä valtavirta ei anna oikeaa kuvaa media-asioista. 
Tässä kirjassa Yhdysvaltojen mediaa on tietoisesti esitelty varsin suppeasti, 
sillä tämän maan median kuvauksia on saatavilla runsaasti. Ehkä tunne-
tuin ameriikalainen median tarkastelija ja kriitikko on Ben Bagdikian (esim. 
2004), joka on vuosikymmeniä tutkinut maan mediaa ja sen erityispiirteitä.

Kanadan kulttuuripolitiikalla on kolme keskeistä ulottuvuutta, jotka pyrki-
vät ottamaan huomioon niin historian kuin nykypäivän paineet. Yhtäältä 
valtio pyrkii edistämään tasapuolisesti ranskan-  ja englanninkielistä kult-
tuuria. Quebeciin keskittynyt kuusimiljoonainen ranskankielinen väestö 
on selkeästi vanha vähemmistö, asettuivathan ranskankieliset maahan jo 
1600-luvulla. Toisaalta kulttuuripolitiikka pyrkii ottamaan huomioon tuo-
reemman maahanmuutton tuomat uudet paineet ja maan  yli 200 väes-
töryhmän kulttuuri- ja viestintätarpeet edes perustasolla. Kolmanneksi 
Kanada pyrkii suojelemaan omaa kulttuuriaan vahvaa naapuria vastaan, 
eritoten televisiotoiminnassa ja elokuvassa. Hallitus on jopa asettanut  lain 
kautta vähimmäismääriä kanadalaisen tuotannon näkyvyydelle eri viestin-
tävälineissä. 

Kanadassa ovat kasvaneet kaksi mediateknologian tärkeää teoreetikkoa, 
Harold Innis (1894-1952) ja Marshall McLuhan (1911-1980). Molemmat poh-
tivat sitä, miten kunkin yhteiskunnan käytettävissä olevat viestintävälineet 
vaikuttavat sen luonteeseen. Alun perin turkiskauppaa tutkinut Innis otti 
1950-luvulla käyttöön ilmaisun ”bias of communication”, millä hän viittasi 
kullekin viestintävälineelle ominaiseen tapaan vinouttaa viestintää ja kult-
tuuria. Innisiä pidetään myös viime vuosikymmeninä erittäin suositun ajan 
ja paikan jännitteen kehittäjänä. McLuhan sovelsi monia Innisin ideoita 
nykyaikaisiin yhteiskuntiin ja kehitti tunnetut käsitteensä ”kuumista” ja ”vii-
leistä” välineistä. Monessa mielessä McLuhan popularisoi Innisin pohdintoja. 
Innis pysyi pienten piirien tutkijana, kun taas McLuhan saavutti 1960-luvulla 
uskomattomat bestseller-kirjojen myyntiluvut, joita ei ainutkaan muu vies-
tinnän tutkija ole vieläkään ylittänyt.
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Philip Savage

Kanadan media –  paradoksien  
verkostot ja sisältöjen kriisi1

Kanada on laaja maa, jonka väestö on suhteellisen vähäinen ja kulttuu-
risesti hajallaan. Itse asiassa voisi väittää, että Kanadaa ei poliittisena 
yhteisönä olisi ilman niitä moninaista viestintäverkostojen järjestelmiä, 
jotka nykyaikainen media tarjoaa. Pinta-alaa on näet 10 miljoonaa neliö-
kilometriä, ja väkiluku on 33 miljoonaa. Väestötiheys on siis noin kolme 
henkeä neliökilometrillä. Valtaosa kanadalaisista asuu kapealla kaistalla 
maan etelälaidalla, 100 kilometrin säteellä Yhdysvaltojen rajasta. Noin 18 
miljoonaa kanadalaista puhuu äidinkielenään englantia, seitsemän mil-
joonaa ranskaa ja kuusi miljoonaa laajaa valikoimaa muita kieliä – maan 
siirtolaisryhmien kielivalikoimaan kuuluu 100 kieltä.  Kanadassa asuu myös 
noin miljoona alkuperäiskansoihin kuuluvaa asukasta. Heidän kieliään on 
kaikkiaan viitisen kymmentä.

Kanadalaiset ovat olleet kautta historian innovatiivisia ja innokkaita käyt-
tämään uusia viestintävälineitä. Tämä trendi jatkuu. Vuonna 2010 Kanadan 
lukemat digitaalisten viestintävälineiden käytössä olivat koko maailman 
kärjessä. Ero muihin oli selkein internetin ja sosiaalisen median käytössä. 
Comscoren tietopankin mukaan kanadalaiset viettävät verkossa keski-
määrin 42 tuntia kuukaudessa. Kakkosena olevassa Israelissa lukema on 40 
tuntia kuukaudessa. Suurimmassa osassa teollisuusmaita lukema jää 30-35 
tuntiin. Kanadalaiset lyövät amerikkalaisetkin YouTuben ja muiden verkko-
videolähteiden käytössä, ja he olivat ensimmäisten joukossa liittymään 
Facebookiin ja Twitteriin. Molemmat ovat yhä erittäin suosittuja. (Canadian 
Press 2010) 

Kanadassa ollaan ovat huolestuneita paradoksista, joka näihin korkeisiin 
lukemiin sisältyy: yhtäältä kanadalaiset ovat olleet innokkaita rakenta-
maan verkostoja pitääkseen yhteyttä toisiinsa, toisaalta nämä moninaiset 
kanavat pursuavat ulkomaista viihdettä, joka aika ajoin uhkaa tukahduttaa 
paikallisen tuotannon. Suurin uhka on tietysti tarjolla naapurista, Yhdys-
vallathan on maailman suurin sisältöjen tuottaja ja markkinoija. Kanada-
laisten yritykset säädellä amerikkalaisen kulttuurin hyökyä ovat tarjonneet 

1   Käännös Ullamaija Kivikuru
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mallia muullekin maailmalle, joka on peloissaan Yhdysvaltojen dominaa-
tion uhasta. Kanadan median tulevaisuus riippuu siitä, miten mediapoli-
tiikan kautta kehitellyt kulttuurisen jakamisen ja eronteon mallit toimivat 
globaalin talouden maailmassa.

Median historiaa

Kanada juhlii pian kansakuntansa 150-vuotisjuhlaa. Vuonna 1867 lähti 
liikkeelle kulttuuriseen toleranssiin perustuva kokeilu, jossa englannin- ja 
ranskankieliset yhteisöt perustivat yhteisen liittokunnan. Vuonna 2010 
vietettiin myös ensimmäisen laajan kansallisen projektin 125-vuotisjuhlaa: 
Canadian Pacific Railway (CPR) rautatieyhteys valmistui vuonna 1885. Se 
merkitsi ensimmäistä vakinaistettua yhteyttä Atlantin ja Tyynen valtame-
ren välillä. Tällä yksityisin ja julkisin varoin yhdessä rakennetulla rautatiellä 
oli ideologinen ulottuvuutensa. Sitä kutsuttiin ”kansalliseksi unelmaksi”, 
koska se mahdollisti niin idän ja lännen alueiden välisen kaupan kuin valta-
kunnalliset viestintärakenteetkin. Markkinat olisivat suosineet pohjoinen 
–etelä  –akselia, kiinteää yhteistyötä Yhdysvaltojen pohjoisten rajakaupun-
kien ja Kanadan välillä. Historioitsijat ovat sanoneet, että CPR ei ollut vain 
edelläkävijä talouden ja viestinnän suuntaamisessa vaan myös esimerkki 
siitä, miten teknologia tarjosi tukea kanadalaisten yhdistämiselle. ”Kana-
dan olemassaolo taloudellisena yksikkönä riippuu kuljetus- ja viestintä-
teknologiasta. Sen lisäksi Kanadan idea rakentuu retoriikkaan teknologian 
voimasta” (Charland 1986, 199).  

Kanadan varhaishistoriassa ei ollut sijaa omalle joukkoviestinnälle. Kir-
joja kyllä jaettiin väestön vähemmistöryhmille, mutta ne tuotiin suoraan 
Lontoosta, Pariisista tai New Yorkista. Ajatus Kanadan omista viestintäväli-
neistä olisi tuntunut sekä turhalta että oudolta. Sanomalehtiä rupesi synty-
mään 1800-luvun loppupuoliskolla. Ne olivat järjestään paikallislehtiä, joi-
den levikkialueena oli yleensä yksi kaupunki. Ensimmäiset valtakunnalliset 
lehdet olivat aikakauslehtiä. Saturday Night perustettiin vuonna 1887. Siitä 
tuli elitistinen kirjallisuus- ja uutisareena, joka kuoli vasta kymmenkunta 
vuotta sitten. Selkeästi keskiluokalle suunnattu uutisaikakauslehti Mclean’s 
(1905) ilmestyy edelleen. Kaikkien aikojen ainoa kaksikielinen aikakaus-
lehti on naistenlehti Chatelaine/Châtelaine, joka aloitti vuonna 1925.

Kanadalaiset aloittivat innolla kokeilut ’uudella välineellä’ radiolla 
1910-luvulla, ja maailman tiettävästi ensimmäinen kaupallinen radio-
asema Montréal’s XWA (Experimental Wireless Apparatus) aloitti vuonna 
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1919. Pian kuitenkin havaittiin, että kanadalaisten enemmistö kuunteli 
Yhdysvaltojen rajakaupunkien vahvoja AM-asemia, jotka tarjosivat mah-
tavan vyörytyksen amerikkalaista populaarimusiikkia ja muuta viihdettä. 
Energiset amerikkalaiset kaupalliset radioyhtiöt rupesivat jo 1920-luvulla 
tarjoamaan kanadalaisille radioasemille mahdollisuutta liittyä eräänlaisina 
ulkojäseninä näihin amerikkalaisiin yhtiöihin – puhuttiin yhä ”kansallisista” 
yhtiöistä. 

Kun liittymistarjoukset ulottuivat Torontoon saakka, Kanadan hallitus asetti 
komitean tutkimaan vaihtoehtoja. Sir John Airdin johtama komitea kuunteli 
laajoja piirejä, yksilöitä ja yhteisöjä, jotka olivat järjestään huolissaan siitä, 
miten halvalla tuotettu amerikkalainen sisältö tuntui vähitellen tukahdut-
tavan tyystin kanadalaiset radioäänet. Tuolloin syntyivät maan ensimmäiset 
media-aktivistit – tunnetuin oli Graham Spry, joka edusti Canadian Radio 
League -nimistä kansalaisliikettä. He julistivat että CPR:n varaan rakentunut 
”kansallinen unelma” olisi nyt vaarassa, ellei hallitus kehittäisi rahoitusjär-
jestelmää, jossa kanadalaisilla olisi valta omiin välineisiinsä. Spryn iskulause 
uhkui kansallisen kulttuurin kehittämisen tahtoa: ”The state or the United 
States!” (Oma valta tai Yhdysvallat).

Vuoden 1929 Aird Report (Sir Airdin johtaman komitean loppuraportti) 
päätyi siihen, että Kanada tarvitsi julkisin varoin toimivan kansallisen radio-
yhtiön, ja se piti kehittää enemmän brittien BBC:n kuin Yhdysvaltojen kau-
pallisten radioyhtiöiden suuntaan. The Canadian Radio Broadcasting Com-Com-
mission (CRBC) perustettiin vuonna 1932. Se muuttui nykyisen Canadian 
Broadcasting Corporationin (CBC) nimiseksi jo muutaman vuoden kuluttua 
(Raboy 1990). Noista vuosista lähtien CBC/Radio-Canada on ollut päälähde 
Kanadassa tuotetuille uutisille, informaatiolle ja viihteelle – nimet ovat 
muuttuneet ja kanavat lisääntyneet, mutta perusta on pysynyt samana. 
Ensimmäiset televisioasemat perustettiin vuonna 1952 Torontoon ja Mont-
realiin. Kansallisen yleisradiotoiminnan vahva asema jatkuu verkossakin, 
sillä ensimmäiset kansalliset verkkosivustot www.cbc.ca ja www.radio-
canada.ca perustettiin vuonna 1995.

Itse asiassa Kanadan yleisradiotoiminnan rahoitusmalli on ollut kuitenkin  
sekajärjestelmä alusta lähtien. Yksityiset radioasemat pysyivät CBC:n liitän-
näisjäseninä jo 1920-luvulla, ja sama malli siirtyi television puolelle myö-
hemmin. Varsinkin 1960-luvulla yksityiset radio- ja televisioyhtiöt voimisti-
vat ääntään täysin ’vapaiden’ yksityisten kanavien puolesta. Radion puolella 
kanadalaiset muusikot ja muut taiteilijat pääsivät harvoin ääneen CBC:n 
liitännäisradioissa aina 1970-luvulle saakka, mutta silloin kansallinen sään-
telyelin CRTC  sääti 30 prosentin kiintiön (CanCon) kanadalaiselle sisällölle 
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radiossa. Kaupalliset asemat nousivat rajuun vastarintaan ja väittivät, ettei 
maassa ollut tarpeeksi kanadalaisia muusikoita täyttämään kolmannesta 
ohjelma-ajasta.

Television alkuaikoina CBC-TV  sisällytti ohjelmistoihinsa runsaasti amerik-
kalaista ja mainostajia miellyttävää tuontitavaraa. Linja meni niin pitkälle, 
että yli 80 prosenttia useimpien yksityisten televisioasemien ohjelmistosta 
’prime time’ –aikaan (klo 19-22) oli amerikkalaista. 1970-luvulla CRTC antoi 
myös luvat uusille sähköisen viestinnän muodoille eli ensin kaapelille ja 
1990-luvulla satelliitille. Näin valtaosalla kanadalaisista oli ulottuvillaan tusi-
noittain televisiokanavia. Näistä kanavista puolet oli amerikkalaisia täysin 
amerikkalaisin ohjelmistoin. Toinen puoli oli kanadalaisessa omistuksessa, 
mutta niissäkin paras katseluaika täyttyi amerikkalaisella viihteellä; kanada-
laisten tuottajien rahat olivat tiukoilla. Noina aikoina CanCon–osuus oli vain 
45 prosentin tienoilla (Charland 1986), mutta kun CBC moitteiden jälkeen 
’kanadalaisti’ ohjelmistonsa, kotimaisen sisällön osuus on nykyään 80-85 
prosenttia, myös parhaaseen katseluaikaan.

Amerikkalaisdominanssi ei ole koskaan ollut yhtä vahva ranskankielisen 
Kanadan puolella, koska ranskankieliset eivät pidä tekstityksistä ja amerik-
kalaiset ohjelmat on kielirajan tuolla puolen pakko tekstittää. Silti voidaan 
sanoa, että julkisilla varoilla ylläpidetty mediajärjestelmä tuotti kanadalais-
ten ulottuville viihdettä, jonka voi väittää pikemminkin estävän kuin edistä-
vän kanadalaista yhteisyyden tunnetta.

Taulu 4:1   Kanadan median liikevaihto (2008, Kanadan dollareita,miljardeja)

Televisio     5,5

Sanomalehdet    4,9

Aikakauslehdet    2,4

Kirjat     2,2

Internet (mainokset)   1,6

Radio     1,6

Musiikkitallenteet   0,5

Elokuvat     0,2

Yhteensä   19,0

Lähteet: Statistics of Canada, CRTC, CBC, Industry Associations
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Tämänhetkinen kanadalainen mediamaisema

Mediatalous. Talouden näkökulmasta Kanadan mediateollisuus on var-
sin laaja ja vakavarainen, ja siirtyminen digitaalisiin jakelumuotoihin on 
meneillään. Koko median liikevaihtoi (2008) pyörii 19 miljardin Kanadan 
dollarin (noin 14 miljardia euroa) tietämissä.

Televisio ja sanomalehdet kattavat suunnilleen puolet koko mediatalou-
desta, ja taulukossa sähköinen ja painettu viestintä näyttäytyvät tasavah-
voilta. Todellisuudessa suhteet eivät kuitenkaan ole ihan näin, sillä tele-
vision liikevaihdosta on tilastoissa jätetty pois sellaiset televisiopalvelut,  
jotka käyttävät kaapelia tai DTH-satelliittia.  Jos näistä kertyneet varat las-
kettaisiin mukaan, television osuus melkein kaksinkertaistuisi.  Television 
talous ei siis näytä kärsineen sisältöjen digitaaliseen jakeluun siirtymisestä 
niin paljon kuin lehtien. Uusi teknologia on verottanut tuntuvasti erityi-
sesti sanomalehtien mutta myös aikakauslehtien taloutta.

Mediasektoreista vanhimmat, kirjojen ja aikakauslehtien kustantaminen,  
ovat kuitenkin edelleen melko vahvoja. Molempien talous on pitkään ollut 
hieman yli 2 miljardia Kanadan dollaria. Kiinnostavaa on se, että nämä 
kaksi painetun sanan muotoa ovat kyenneet Kanadassa siirtämään yleisö-
jään paperiversioista elektronisesti kulutettavaan muotoon huomattavasti 
sanomalehtiä tehokkaammin, ja ne ovat kyenneet tekemään tämän talou-
dellisesti kannattavalla tavalla. Sanomalehtien osuus mediataloudesta on 
sen sijaan ollut pitkään tasaisessa laskussa.

Radiokin om kokenut vain hyvin loivaa laskua. AM radio voi huonosti, 
mutta FM radio on yhä voimissaan. Digitaalinen radio ei ole onnistunut 
Kanadassa toisin kuin joissakin Euroopan maissa, mutta satelliittiradio on 
ollut kohtuullisen menestyksekäs. Sillä on noin 1,5 miljoonaa käyttäjää – 
etupäässä vanhempaa väkeä. Nuoret suosivat verkkopohjaista radiota ja 
langattomia musiikkiasemia.

Musiikkitallenteiden talous on kärsinyt roimasti sitä mukaa kun halpa – 
usein laiton – musiikin digitaalinen levitys on lisääntynyt iPod-aikana. 
Kanadalaisen musiikkituotannon vuositalous on pudonnut kymmenessä 
vuodessa 1,2 miljardista Kanadan dollarista (1998) alle puolen miljardin 
dollarin (2008).

Kanadan elokuvatuotanto ei ole koskaan ollut erityisen vahva kulttuuri-
tuotannon osa, sillä iso osa elokuvalahjakkuuksista on historian kuluessa 
siirtynyt onneaan etsimään etelään Hollywoodiin. Tätä osoittaa elokuvan 
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liikevaihtokin, joka pyörii 300 miljoonan Kanadan dollarin tuntumassa.

Vuonna 2008 internetmainonnan vuosittainen liikevaihto ylitti ensi kerran 
radion osuuden. Tämän lohkon kasvu on ollut erittäin nopeaa, ja todennäköi-
sesti internet ohittaa kirjat ja aikakauslehdet lähivuosina. Kokonaan toinen 
asia on, voidaanko internetmainonta sisällyttää suoraan mediatalouteen, 
kun samaan aikaan esimerkiksi eräät televisioon liittyvät toiminnot on jätetty 
mediatalouden ulkopuolelle. Suunnan osoittajana tällä lohkolla on tietysti 
sijansa.

Median kulutus. Kanadan mediakulutuksen perustrendi on selvä. Kansalaiset 
ovat erittäin suosiollisia uusille mediakäytön muodoille – joidenkin tilasto-
jen mukaan enemmän kuin missään muualla maailmassa. Toisaalta ainakin 
toistaiseksi kiintymys ’vanhoihin’ median muotoihin pitää vanhempia väes-
töryhmiä uskollisina televisiolle, radiolle ja sanomalehdelle. Nuorten media-
käyttäytyminen näyttää olevan jonkin verran erilaista. 

Taulu 4:2  Kanadan median kulutus prosentteina ja volyymeinä (2008)

Väline  Viikoittainen tavoittavuus           Käyttö (tunneissa) viikossa

Televisio   99    26

Musiikkitallenteet 95   ei tietoa

Radio   91    18

Internet   70    17

Sanomalehdet  60      7

Kirjat   60      4

Aikakauslehdet  60      3

Elokuvat   50    ei tietoa

Lähteet: Statistics Canada, CRTC, CBC, Industry Associations
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Televisio näyttää säilyttävän paikkansa eniten käytettynä välineenä Kana-
dassa.  Se tavoittaa kansalaiset viikkotasolla lähes 100-prosenttisesti. Viik-
kokulutuksen tuntimäärä on pysynyt suunnilleen ennallaan viime vuodet.

Yhdeksän kanadalaista kymmenestä kuuntelee radiota suhteellisen sään-
nöllisesti, mutta radion parissa vietetty aika on ollut laskussa, ja tilastojen 
mukaan nuoret käyttävät radiota tuntuvasti vähemmän aikaa kuin van-
hemmat ikäluokat.

Vuonna 2008 seitsemän kanadalaista kymmenestä käytti viikoittain inter-
netiä ja varsin isoin tuntimäärin (keskiarvo 17 tuntia). Tuoreet suppeammat 
selvitykset näyttävät vieläkin dramaattisempia lukuja – niiden mukaan 
internet on jo reilusti ohittanut television käytön nuorten keskuudessa.

Kuusi  kanadalaista kymmenestä viettää viikoittain aikaa erilaisten paine-
tun sanan muotojen (sanomalehti, aikakauslehti, kirja) parissa. Sanoma-
lehti on tässä ryhmässä edelleen johdossa, vaikka sen kulutus on hienoi-
sessa laskussa. Aikakauslehden ja kirjan lukemat ovat pysyneet ennallaan, 
3-4 tunnissa viikossa.

Selvitysten mukaan joka toinen kanadalainen käy viikoittain elokuvateat-
terissa, mutta tarkemmat tiedot käyttötottumuksista puuttuvat. Elokuvien 
käyttöä on luonnollisesti kosolti muuallakin, esimerkiksi televisiossa.
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Median kanadalainen sisältö

Kanadalaiset käyttävät mediaa runsaasti, mutta heidän täytyy tehdä töitä 
löytääkseen kotimaisia ääniä mediasisällöissä. 

Taulu 4:3  Kanadalainen aineisto mediassa (2008)

Väline    Kanadalaisen sisällön osuus (%)

Sanomalehdet    95

Aikakauslehdet    41

Televisio (kaikki kanavat)   33

Kirjat     30

Radio     30

Musiikkitallenteet   16

Televisiodraama        5

Elokuvat       3

 
Lähteet: Statistics Canada, CRTC, CBC, Industry Associations

Taulun mukaan ainoastaan yhdellä mediasektorilla – ja sillä sektorilla, jolla 
menee taloudellisesti heikoimmin  eli siis sanomalehdissä – kanadalaisuus 
on vahvoilla. Sanomalehtien sisältö on pysynyt 95-prosenttisesti kanada-
laisena. Sanomalehdet ovat edelleen vahvasti alueellisia ja paikallisia, ja 
niin on niiden kulutuskin.

Kanadalaisen aineiston osuus on aikakauslehdissä melko alhainen (41%), 
koska lehtikioskien suosituimmat lehdet (Time, Sports Illustrated, Cosmopo-
litan) ovat järjestään alkuperältään amerikkalaisia. Tilauspohjaisten aika-
kauslehtien sisällössä kotimaisen aineiston osuus on jonkin verran korke-
ampi kuin irtinumeroina ostettujen.
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Jos televisiotarjonnassa otetaan huomioon sekä valtava amerikkalaisten 
kanavien määrä että kanadalaiset kanavat, kanadalaisen aineiston osuus-
lukema jää alhaiseksi (33 %). Kanadalaisissa kanavissa kotimaisen aineiston 
osuus on hieman korkeampi. Ulkomainen aineisto on järjestään amerikka-
laista. Brittiohjelmia on vain mausteeksi, samoin joitakin ohjelmia maista, 
joista Kanadassa asuu isompia maahanmuuttajaryhmiä.

Radio on edelleen pääasiassa amerikkalaisen hittimusiikin levityskanava. 
Säännösten mukaan kotimaista aineistoa on oltava 30 prosenttia. Koti-
mainen musiikkiala on tyytyväinen, koska kanadalainen musiikki on näin 
saanut elintilaa. Vuonna 2011 montrealilainen bändi Arcade Fire voitti niin 
Grammy-palkinnon kuin Brit Awardin.

Vain alle kolmannes Kanadassa julkaistuista kirjoista on kanadalaisten 
kirjailijoiden kädenjälkeä. Valtaosa teksteistä tulee Yhdysvalloista, Englan-
nista ja Ranskasta. Monilla amerikkalaisilla kustannusyhtiöillä on tytäryhtiö 
Kanadassa (esim. Harper-Collins, Penguin). Nämä yhtiöt markkinoivat isän-
tämaansa kirjallisuutta hyvin tehokkaasti. Sekä kanadalainen kaunokirjal-
lisuus että tietokirjallisuus on kuitenkin viime vuosina ollut nousussa, sillä 
kansainvälisesti merkittävät kirjailijat (esim. Margaret Atwood, Leonard 
Cohen, Yann Martel ja Carol Shields) ovat olleet tuotteliaita.

Kanadan musiikkituottajien tarjonnasta alle 20 prosenttia käsittää kanada-
laisten taiteilijoiden musiikkia. Tälläkin alueella pienet itsenäiset tuottajat 
antavat enemmän tilaa kanadalaisille lahjakkuuksille kuin sellaiset isot 
merkit kuin Universal, Sony-BMG, EMI ja Warner. Esimerkiksi Arcade Fire on 
itsenäisen tuottajan yhtye.

Kaikkein niukimmin kanadalaista sisältöä tarjoaa viihteen valtaväline eli 
television draama- ja filmitarjonta. Varsinkin englanninkielisessä Kana-
dassa vain viitisen prosenttia televisiodraaman volyymista on Kanadassa 
tuotettua, ja televisiossa esitettävistä elokuvista vain 2 prosenttia on peräi-
sin Kanadasta. Ranskankielisellä puolella lukemat ovat hitusen korkeam-
mat (3 %), mutta niukat sielläkin.
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Kanadan median haasteet

Kanadan median lähivuosien suurimmat haasteet kohdentuvat neljään 
alueeseen:

1. Median omistusrakenteet ovat vahvasti keskittyneet, ja tämän seikan 
pelätään kutistavan tarjonnan monipuolisuutta, erityisesti mielipide-
aineiston  lohkolla. Keskustelun arvellaan näin kuihtuvan.  Samoin 
pelätään, että paikallinen ja alueellinen kulttuuri näivettyy ja kulttuu-
ria käsittelevä pohdinta katoaa kokonaan.

2. Media-ammattilaisuus. Ammattitaidon heikentymistä pelätään erito-
ten sanomalehtijournalismin puolella. Kun alalla menee huonosti, se 
palkkaa mahdollisimman edullista työvoimaa.  Merkkejä on myös siitä, 
että ala on ylipäätään haluton maksamaan laadusta.

3. Mediapolitiikka. Sisältöjen sääntely on puhuttanut maata vuosikym-
meniä, ja tekijänoikeuskysymykset ovat tulleet yhä vain ajankohtai-
semmiksi uuden teknologian myötä.

4. Julkinen tila. Julkisen palvelun radion ja television (CBC) asema hor-
juu. Verkon avaamia  mahdollisuuksia toimia keskustelun areenana 
odotettiin suurella innolla. Kokemukset ovat  olleet ristiriitaisia. Netti-
neutraalius eli tasapuolinen pääsy ja tasapuoliset verkon käytön mah-
dollisuudet ovat myös yhä haaste.

Jos on haasteita on Kanadan mediakentässä myös kirkkaita, innostavia 
tulevaisuuden näkymiä. Ne viittaavat siihen, että sekä Kanadassa että 
myös muualla on kehittymässä uusia ja entistä demokraattisempia ver-
kostopohjaisia viestintämalleja. Kansalaiset ovat osoittaneet motivaatiota 
toimia erilaisissa kansalaisyhteiskuntaa voimistavissa ryhmissä, uuden-
tyyppisissä julkisen palvelun toiminnoissa (Public Service Media, PSM), 
etupäässä verkossa. Samaan aikaan on myös lähtenyt liikkeelle sisältötuo-
tanto, joka kohdentuu maahanmuuttajaryhmiin. Esimerkiksi CBC:n Radio 
Toronto palvelee tällä hetkellä jo 50 etnistä ryhmää, ja toimintaa pyritään 
laajentamaan.

Philip Savage
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Kuten katsaus Kanadaan osoittaa, Yhdysvaltain mediateollisuus on verot-
tanut naapurimaan moninaista ja monipuolista mediatarjontaa. Kanadassa 
rakenteet tukisivat kotimaista tuotantoa, mutta viihdetarjonta vyöryy rajan 
yli ja saavuttaa suuria katsojalukuja. Aina ei ole edes kyse ohjelmien alku-
perämaasta. ”Amerikkalainen kulttuuri-imperialismi” on termi, jota on jo 
pitkään käytetty viittaamaan tiettyyn joukkoviestinnän trendiin: viihteel-
listyvään, jopa tyhmentyvään sisällöntuotantoon. Erityisesti termi kohden-
tuu televisioon, niin Suomessa, muualla Euroopassa kuin laajemmaltikin. 
Samaa voisi sanoa myös digi-ajasta ja erityisesti sosiaalisesta mediasta eli 
somesta. Maailman yleisin hakukone Google ja sen omistama videoalusta 
YouTube keksittiin Yhdysvalloissa, samoin maailman suosituimmat sosiaa-
liset mediat Facebook ja Twitter. Ei siis ihme, että termi ”alustaimperialismi” 
(platform imperialism) liitetään erityisesti Yhdysvaltoihin (Jin 2013). 

Yhdysvallat on siis hyvin keskeinen toimija viestinnän kansainvälisellä ken-
tällä. Tällä hetkellä USA:n osuus maailman media- ja viihdemarkkinoista on 
osapuilleen kolmannes. Jopa 70 prosenttia Hollywoodin tuloista saadaan 
USA:n ulkopuolisilta markkinoilta (MPAA 2014). Myös Suomen näkökul-
masta Yhdysvallat on edelleen merkittävä mediamaa. Esimerkiksi vuoden 
2013 suomalaisesta kaupallisesta televisiotarjonnasta liki 40 prosenttia oli 
tuontitavaraa Pohjois-Amerikasta (Juntunen 2013). 

Yhdysvalloilla olisi ilman maailmanvalloitustakin markkinoita omasta 
takaa.  Se on maailman kolmanneksi väkirikkain valtio Kiinan ja Intian jäl-
keen. Lisäksi maa kattaa 10 miljoonaa neliökilometriä Atlantin rannikolta 
Tyynelle välimerelle. Maantieteellisen monipuolisuuden lisäksi Yhdysval-
toja leimaa sen historia ja nykypäivä maahanmuuttajien maana. Mutta 
vaikka maa on etnisesti monikulttuurinen, monet – erityisesti ulkopuoliset 

Yhdysvaltain mediakenttä:  
kulttuuri-imperialismista  
verkkovaltaan
Minna Aslama Horowitz
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–  kokevat sen mediakulttuurin monoliittiseksi, konservatiivisia ja kapita-
listisia, jopa patrioottisia arvoja edustavaksi. Valtavirtamedioiden osalta 
tämä saattaa olla tottakin, mutta totuus ei ole aivan näin mustavalkoinen. 
Yhdysvaltoja leimaa joukkoviestinnän monimuotoisuus: valtakunnallisten 
sanomalehtien, radioasemaketjujen ja televisioverkkojen ohella paikalli-
silla ja alueellisilla uutismedioilla on pitkä historia. Hollywoodin valtaisan 
kaupallisen tuotantokoneiston lisaksi elokuvia tehdään nk. indie-tuotan-
toina. Jälkimmäisten määrä on moninkertaistunut viime vuosikymmeninä. 

Samoin internet tarjoaa ainakin teoriassa monenlaisia ääniä ja mieli-
piteitä. Sen käyttö on yleistynyt Yhdysvalloissa vauhdilla. Reilu vuo-
sikymmen sitten verkkoa käytti säännöllisesti yli 50 prosenttia ame-
rikkalaisista, vuonna 2013 jo osapuilleen 90 prosenttia (ja miltei 100 
prosenttia kaikista 15-29-vuotiaista, PEW Internet 2014). Niin kutsuttu 
digitaalinen kuilu kaventuu, kiitos kännyköiden. Älypuhelimista on 
tullut monille tietokoneen korvike. Ja verkosta löytyy runsaasti paitsi 
kaupallista, myös kansalaisten itsensä tuottamaa sisältöä. Yhdysval-
loissa on arvioilta kymmeniä miljoonia bloggaajia,  ja yli puolet ame-
rikkalaisista on aktiivisia Facebookissa (Internet World Stats 2014).

Markkinavetoinen media

Viestinnän oppikirjoissa perinteistä länsieurooppalaista – ja kanadalaista  
– julkisen palvelun mediajärjestelmää, tai julkisen ja kaupallisen yhdistel-
mää, kutsutaan usein yhteiskuntavastuulliseksi. Yhdysvaltain järjestelmää 
taas kuvaillaan esimerkiksi Hallinin ja Mancinin teoksessa (2004) malliesi-
merkkinä markkinavetoisesta tai “liberaalista” systeemistä. Euroopan ja 
Yhdysvaltain joukkoviestimet ovat kehittyneet osin samaa rataa, mutta 
suuria eroja löytyy. 

Amerikkalaiset mediat toimivat markkinalogiikalla ja saavat tuottonsa 
pääosin mainoksista. Vaikka joukkoviestinnän alkuaikoina lehdistö oli poli-
tisoitunutta, paikallista ja osin hallituksen tukemaa, 1900-luku toi muka-
naan paitsi uusia viestintävälineitä, myös kaikkien medioiden kaupallis-
tumisen ja niiden omistuksen keskittymisen. Vuosisadan loppupuolella 
kasvoivat aiemmin mainitut huolet niin journalismin markkinavetoisuu-
desta (McManus 1994) kuin sisällön keventymisestä ja sen vaikutuksesta 
amerikkalaiseen yhteiskuntaan (Postman 1985). 

Tämän päivän amerikkalaista mediamaisemaa hallitsee kuusi joukko-
viestintäkonglomeraattia, jotka toimivat käytännössä kaikilla mediasek-
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toreilla (ja aika lailla muuallakin). Niillä on myös runsaasti kansainvälistä 
toimintaa. 2010-luvun taitteessa suurimmat toimijat ovat General Electrics 
–konglomeraatti ja globaali viihteen moniottelija Disney. GE tunnetaan 
tekniikka- ja teknologiayrityksenä, mutta se omistaa lisäksi mm. Universal-
elokuvajätin sekä NBC-televisiokanavan. Disney taas omistaa nimensä 
mukaiset viihde- ja mediabrändit elokuvastudioista huvipuistoihin, ABC-
televisiokanavan  sekä useita menestyksekkäitä kaapelikanavia. Miltei yhtä 
suuria olivat News Corporation, Time Warner, mm. MTV-brändin omistava 
Viacom, ja CBS Corporation. Eivatka verkkoyritykset jää juuri jälkeen. Esi-
merkiksi Nasdaqissa listautunut Google on pörssin arvokkaimpia yrityksiä. 
Hakujen ja videoiden lisaksi silla on kiikarissaan Google-lasien maailman-
valloitus sekä tuotekehittelyssä mm. automaattiohjauksinen auto ja uusiu-
tuvia energiamuotoja. 

Mediapolitiikalla on kiivaassa kehityksessä perässä pysymistä. Viesti-
miä valvova elin Federal Communication Commission (FCC) perustettiin 
vuonna 1934 takaamaan liittovaltion tasolla, että paikallisuus, moni-
puolisuus, vapaa kilpailu ja mainoksista vapaa uutisointi toteutuvat ja 
voivat hyvin eri osavaltioissa. Kriitikkojen mielestä järjestelmässä on 
kuitenkin parantamisen varaa.  Esimerkiksi veronmaksajat ovat aina jou-
tuneet investoimaan uuteen teknologiaan ilman valtion tukea. Lisäksi 
liittovaltio on antanut kaupallisen mediateollisuuden johtaa teknologian 
kehitystä. Samoin yksityistä mediabisnestä on jatkuvasti tuettu ja mono-
polien syntymistä siedetty. Vuosituhannen vaihdetta onkin leimannut 
omistuksen keskittyminen, varsinkin yli mediasektorirajojen. Tähän on 
pääosin syynä FCC:n päätös vuodelta 1996, se kun höllensi omistukseen 
liittyvää sääntelyä huomattavasti. Jokaisella joukkoviestintäsektorilla 
tuntuu lisäksi olevan ikiomat haasteensa, joihin itsesääntelyyn pitkälti 
perustuva amerikkalainen mediapolitiikka ei juurikaan puutu. Lisaksi 
internetaika on tuonut uusia haasteita verkkoneutraaliudesta (net-
work neutrality) internetin tekijänoikeuksiin ja yksityisyydensuojaan.

Lehdistön kriisi 

Kuten useissa länsimaissa myös Yhdysvalloissa varsinainen joukkoviestintä 
alkoi lehdistön synnyn ja kasvun myötä. Ensimmäinen sanomalehti julkais-
tiin Bostonissa 1600-luvun lopussa. 1800-luku oli lehdistön kasvun kulta-
aikaa. Jo sen alkuvuosikymmeninä Yhdysvalloissa ilmestyi 25 päivälehteä 
ja yli 400 viikoittaista lehteä. Vuosisadan loppu synnytti myös ensimmäiset 
mediamogulit pian kansalaissodan (1861–1865) jälkeen. Joseph Pulitzer 
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and William Randolph Hearst kilpailivat kiivaasti sanomalehtimarkkinoilla, 
aseinaan iltapäivälehtimäinen journalismi ja edullinen hinta. Näin syntyi 
nk. tabloidilehdistö.

Varsinkin Hearstin valtakunta näytti mallia omistuksen keskittymiselle 
eli sanomalehtien ketjuuntumiselle, joka oli tyypillistä markkinoille 
1900-luvulta lukien. Samoin kilpailu toi mukanaan journalismin ammatti-
maistumisen. Lehdistö oli uudella mantereella ensin pyrkinyt eurooppa-
laisten sanomalehtien tapaan vaikuttamaan avoimesti lukijoiden poliit-
tisiin ja yhteiskunnallisiin mielipiteisiin. Kiristyvät markkinat laimensivat 
uutisoinnin ja kommentoinnin “objektiivisiksi”, koska potentiaalisia luki-
joita ei haluttu karkottaa voimakkailla kannanotoilla.

Aikakauslehtien aika tuli hivenen myöhemmin 1900-luvun alussa. Tele-
vision nousu valtamediaksi vuosisadan puolivälissä kutisti lehtien mai-
nostuloja. Aikakauslehdet vastasivat haasteeseen samoin kuin monissa 
muissakin maissa: erikoistumalla. Sittemmin monet niistä ovat kehittäneet 
monimuotoisia verkkoversioita – tai siirtyneet täysin verkkoon.

Journalismin kriisistä on puhuttu Yhdysvalloissa useita vuosia. Sanoma-
lehtien liikevaihto kutistui yli 50 prosenttia vuodesta 2002 vuoteen 2012, 
koska lukijat siirtyivät verkkoon, jossa lehdet aluksi tarjosivat uutisensa 
ilmaiseksi. Tämä heijastuu uutishuoneisiin, ja irtisanomiset ovat tulleet 
osaksi lehtitalojen arkea: amerikkalaisten sanomalehtien toimitukselli-
nen henkilökunta kutistui 30 prosenttia vuodesta 2000 vuoteen 2010, ja 
trendi jatkuu. Vaikka monet lehdet ovat sittemmin ryhtyneet laskutta-
maan internetpalveluistaan  ja vaikka niiden verkkomainontatulot ovat 
kasvaneet roimasti, tämä ei kuitenkaan vielä ole kääntänyt viime vuo-
sikymmenien alamakea uuteen nousuun. (PEW State of the News 2014)  

Radio ei ole kuollut

Yleisradiotoiminta on Yhdysvalloissa, toisin kuin useissa Euroopan maissa, 
ollut käytännössä alusta pitäen kaupallista. Kaupallinen radiotoiminta 
käynnistyi vuonna 1920 ja joutui pian samaan pulaan kuin aikakauslehdet: 
audiovisuaalinen viestintä vei voiton kilpailussa yleisöistä ja mainostajista. 
Televisio lainasi ohjelmaideoita niin radiolta kuin elokuvateollisuudelta-
kin, ja sen runsas ohjelmatyyppitarjonta  ajoi radioasemat erikoistumaan 
musiikkiin ja uutisiin. Samoin teknologinen kehitys eriytti musiikin parem-
pilaatuisille FM-kanaville, uutis- ja muut puheohjelmat AM-aalloille. 

Yhdysvaltain mediakenttä: kulttuuri-imperialismista verkkovaltaan
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1990-lukua leimasi  formaattiradioiden kiihkeä ketjuuntuminen ja siten 
yhdenmukaistuminen. Tämä nosti julkiset radioasemat kuten National 
Public Radion (NPR) arvoon arvaamattomaan ja kasvatti niiden kuunteli-
jamääriä roimasti. Noin 10 000 kaupallisen aseman lisäksi niin kutsuttuja 
julkisia radioasemia on Yhdysvalloissa seitsemisen sataa. “Julkinen” tar-
koittaa tässä yhteydessä ei-kaupallista, valtion ja säätiöiden apurahoilla, 
yksityishenkilöiden lahjoituksilla rahoitettua toimintaa, ei niinkään valta-
kunnallista mediakentän perustana toimivaa mediaorganisaatiota. Vaikka 
verkkopohjaiset musiikkialustat kuten Pandora ja Soundcloud  tarjoavat 
kuluttajille uuden tavan kuluttaa musiikkia ja muuta ohjelmistoa, radioi-
den paikallinen ohjelmisto on edelleen niiden valttikortti. Ja vaikka inter-
netradio tarjoaa uusia mahdollisuuksia, yli 90 prosenttia amerikkalaisista 
kuuntelee edelleen radiota perinteiseen tapaan (PEW State of the News 
2014). 

 
Television uusi kulta-aika?

Sama julkinen-kaupallinen –määritelmä pätee niin radioon kuin amerik-
kalaiseen kuningasmediaan, televisioon. Kaupallisella periaatteella eli 
mainostuloilla ja/tai kaapelimaksuilla toimivat kanavat ja televisioverkos-
tot hallitsevat kenttää. Niiden tuotteet ovat valloittaneet maailmaa Peyton 
Placesta (1964-69) Mad Meniin (2007-) ja lisäksi useat muualla maailmassa 
keksityt formaatit, kuten komediasarja Ruma Betty (Ugly Betty, alunperin 
kolumbialainen saippuaooppera) tai tosi-TV –seikkailu Selviytyjät (Survivor, 
kotoisin Ruotsista) ovat yltäneet maailmanmaineeseen vasta, kun ne on 
ensin lokalisoitu Yhdysvalloissa. 

Vuosikymmenet television alkuajoista 1970-luvulle olivat kolmen suuren 
aikaa. Television alkuaikoina valtakunnalliset ja kaupalliset NBC, CBS ja ABC 
–televisiokanavaverkostot hallitsivat 90 prosenttia markkinoista. Vuonna 
1996 Fox-kanava liittyi niiden seuraan – ja ryhtyi niiden haastajaksi. Val-
takunnallinen yleisradiotoiminta (broadcasting) koostuu siis näistä  kana-
vista: ne toimivat verkostona paikalliskanavia, jotka lähettävät tietyn 
maanlaajuisen kanavan ohjelmaa. Kuitenkin maksullinen kaapelitelevi-
siotoiminta on kiristänyt kilpailua ja valloittanut maailmaa jo 1980-luvulta 
lukien, edelläkävijöinä mm. ympärivuorokautinen CNN-uutiskanava ja 
MTV-musiikki/nuorisokanava.  

Tunnetuin julkinen televisioväylä, Public Broadcasting Service (PBS), perus-
tettiin vuonna 1969. Se on paikallisten, itsenäisten kanavien yhteenliit-
tymä, jonka tavoitteena on alusta asti ollut paikata kaupallisen television 
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vajeita eli tarjota laatuohjelmaa kuten dokumentteja ja kulttuuritaltioin-
teja.  PBS näkyy miltei jokaisessa amerikkalaisessa kodissa, mutta on koko 
televisiokentän mittakaavassa kuitenkin suhteellisen pieni toimija. 

Vuosituhannen toisella vuosikymmenellä amerikkalaisen television väite-
tään elävän uutta kulta-aikaa. Toimintaan on tullut mukaan uusia haastajia. 
Yksi menestyksekkäimmistä on DVD-vuokrauspalvelu Netflix, joka ensin 
laajensi toimintaansa verkkoon ja alkoi sitten tuottaa omaa ohjelmaa, 
muun muassa maailmanmenestykseen yltäneen sarjan House of Cards ja 
myös suuren suosion saaneen Orange is the New Black. Netflixin strategiana 
on ollut tarjota kaikki jaksot verkossa yhdellä kertaa, jotta katsojat voivat 
valita oman katselurytminsä. Tämä on virittänyt keskustelun katseluah-
minnasta (binge watching). Yhtäältä asiantuntijat ennustavat, että koko 
television katselukokemus muuttuu verkkotelevision myötä, toisaalta 
ennustetaan, että televisiosarjojen muoto muuttuu elokuvamaisemmaksi, 
koska niitä katsotaan useita jaksoja kerrallaan.

 
Internet kaikkialla

Internetin voidaan sanoa olevan amerikkalainen keksintö. 1960-luvun 
loppupuoliskolla Yhdysvaltain puolustusministeriö alkoi työstää viestin-
täjärjestelmää, joka olisi verkottunut ja siten paremmin turvassa tekni-
siltä ongelmilta tai vihollisen hyökkäyksiltä. Sähköposti kehitettiin, jotta 
ministeriö ja verkkoa rakentavat tutkijat voisivat viestiä vaivattomammin. 
Seuraavina vuosikymmeninä keksittiin mikroprosessori, henkilökohtaiset 
tietokoneet yleistyivät, kylmä sota päättyi, ja puolustusvoimat luopui viral-
lisesti hankkeestaan. Siinä vaiheessa tutkijat, hakkerit ja kaupalliset toimi-
jat olivat jo aktiivisesti mukana verkossa ja innolla pohtimassa sen käyttöä. 

Vaikka verkkoviestinnän bisnestoimintamalleja vielä kehitellään, se on 
eri muodoissaan kuluttajien kannalta erittäin merkittävässä asemassa. 
Esimerkiksi televisio-ohjelmia seurataan yhä useammin samalla verkossa 
surffaten tai kokonaan internetin välityksellä. Paljon on puhuttu myös 
somen vaikutuksesta politiikkaan. Yhdysvaltain presidentinvaalit vuonna 
2008 mainintaa ensimmäisinä sosiaalisen median vaaleina, jolloin varsin-
kin Barack Obaman kampanja hyödynsi erittäin onnistuneesti verkkovies-
tintää. Toisaalta kritisoidaan, että Facebook- ja Twitter-kampanjat inspiroi-
vat usein ainoastaan kevyttä klikkaus-aktivismia (clicktivism): verkossa on 
helppo tykätä, mutta harva ottaa seuraavan askeleen ja ryhtyy varsinai-
seen poliittiseen toimintaan.

Yhdysvaltain mediakenttä: kulttuuri-imperialismista verkkovaltaan

maailma_media.indd   129 10/06/14   08:07



130

Yllä kuvatut esimerkit kertovat, kuinka internet on muuttanut joukko-
viestintää. Se on myös olennainen osa amerikkalaisten arkea. Internetin 
25-vuotissyntymäpäivän kunniaksi vuonna 2014 tehtiin laaja kysely kan-
salaisten kokemuksista verkkoviestinnästä. Netti osoittautui viestimeksi – 
jopa kännykkää ja televisiota tärkeämmäksi – josta olisi vaikeinta luopua. 
Monelle verkko on työn vuoksi elinehto, mutta valtaosa amerikkalaisista 
toteaa myös, että se on vahvistanut perhesiteitä ja auttanut heitä yhteisten 
ongelmien ratkaisuissa. (PEW The Web at 25 2014.)

Kolmannes amerikkalaisista on ”monimuotokuluttajia”. Heillä on niin älypu-
helin, tabletti kuin kannettava, kukaties vielä pöytätietokonekin. Eri-ikäiset 
amerikkalaiset käyttävät kuitenkin verkkoa eri tavoin. Karkeasti yleistäen: 
vaikka sähköposti ja hakukoneet ovat kaikille tärkeimpiä tiedonhankinnan 
välineitä, alle kolmikymppiset ovat aktiivisimpia sosiaalisen median kulut-
tajien ja tuottajia. Toisaalta nelisenkymmentä prosenttia yli 65-vuotiaista 
amerikkalaisista ei käytä tietokonetta lainkaan. Ikä onkin suurin syy ame-
rikkalaiseen ”digitaalisen kuiluun”, mutta myös koulutus- ja tulotaso ovat 
merkittäviä tekijöitä. (PEW Who’s Not Online 2013). 

 
Monipuolisuushaaste

Yllä kuvattu Yhdysvaltain digikehitys vaikuttaa mahtavalta. Haasteina ovat 
kuitenkin edelleenkin sekä monipuolinen pääsy mediaan että sisältöjen 
diversiteetti eli monipuolisuus. Vaikka älypuhelimet yleistyvät, on esimer-
kiksi laajakaistayhteyksissä suuria eroja alueiden välillä. Syrjäseudut ovat 
jääneet paitsioon. Samoin niin kutsutun nettineutraaliuden suojaaminen 
on monelle tärkeää: kaikilla tulisi olla sama ja yhtä nopea pääsy sivustoille, 
internetpalvelun tarjoajasta riippumatta. Toisaalta kentän sirpaloituminen 
ja ylitarjonta uhkaavat sisältöjen monipuolisuutta. Olipa kyse radiosta, tele-
visiosta tai verkosta,  jakelukanavista on runsaudenpula. Kaikki kamppaile-
vat yhä hajanaisemmista yleisöistä. Tämä johtaa usein siihen, että samoja 
sisältöjä kierrätetään kaikkialla. Lisäksi monet kriitikot muistuttavat, että 
myös teknologia ja alustat rajoittavat monipuolisuutta. Jos haemme rutii-
ninomaisesti tietoa aina Googlesta, vain yksi ja sama hakukone määrittää, 
mihin kiinnitämme huomiomme (esim. Vaidhyanathan 2011).

Digiajan valtaisia mahdollisuuksia ja haasteita havainnollistaa ehkä parhai-
ten paljon puhuttu amerikkalaisen lehdistön ja journalismin kriisi. Ongelma 
on monitahoinen. Perinteiset uutismediat (joista usein käytetään termiä 
legacy media) tarjoavat edelleen tutkittua ja toimitettua tuoretta tietoa, 
mutta niillä on käytössään entistä niukemmat resurssit. Perinteistä uutis-
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tarjontaa hyödyntää lauma bloggaajia  ja uutissivustoja, jotka käytännössä 
vain paketoivat uutiset uudelleen verkkoon. Verkkouutissivustojen määrä 
onkin kasvanut vauhdilla, ja vuonna 2013 niitä oli jo viitisensataa. Sosi-
aalinen media on yhä merkittävämpi uutistoimija. Yli puolet sosiaalisen 
median käyttäjistä jakaa ja etsii uutisia juuri somesta. Samalla kansalaisten 
osallistuminen uutistuotantoon sosiaalisessa mediassa (esim. kännykkä-
kuvat ja videot) on lisääntynyt roimasti. (PEW State of News 2014.)   

Markkinavetoisessa mediajärjestelmässä kilpailu on armotonta, eivätkä 
perinteiset uutisorganisaatiot ole vielä onnistuneet kehittämään veden-
pitävää ansaintamallia, joka turvaisi niille tulevaisuuden toimeentulon 
internetaikana. Amazon-nettikauppajätin omistaja Jeff Bezos on yrittänyt 
pelastaa perinteisen sanomalehtijournalismin ostamalla Washington Post 
–sanomalehden vuonna 2013. Toisaalla kova kilpailu on saanut varsinkin 
televisiokanavat kosiskelemaan kohdeyleisöjä kovilla mielipiteillä ja poliit-
tisilla painotuksilla.  Monet puhuvat jopa uutistarjonnan ideologisesta 
polarisoitumisesta republikaanien ja demokraattien leireihin. Sitä on viime 
vuodet parodioinut ansiokkaasti uutissatiiri The Daily Show, Comedy Cent-
ral –kanavalla. Ohjelma mainitaan usein valtavirtamediaan kyllästyneen 
nuorison pääuutislähteenä. Ei siis ihme, että kiivaan kilpailun aikana jopa 
uutiset räätälöidään markkinasegmentille sopiviksi. Vice Media -yhtiö, joka 
tuottaa muun muassa verkkotelevisio-ohjelmia, mainitaan usein malli-
esimerkkinä menestyksestä. Vicen trenditietoinen tekijätiimi sekä roisi ja 
poleeminen ote ajankohtaisiin teemoihin ovat taanneet sille kulttimai-
neen, uskollisen nuoren yleisön – ja roimat tulot (Gobry 2014). 

Tilanne on virittänyt keskustelua julkisen palvelun mediasta. Niin kutsuttu 
mediareformiliike on aktivoinut kansalaisia viime vuosikymmenen ajan 
perehtymään mediapolitiikkaan: niihin päätöksiin, joita tehdään teknolo-
gian, omistuksen, mediaan pääsyyn ja sisältöihin liittyen. Kun kanadalaiset 
mediakriitikot pohtivat amerikkalaistumisen haittapuolia, yhdysvaltalaiset 
media-aktivistit ovat kysyneet, voisiko Yhdysvallat omaksua eurooppalais-
kanadalaisen mallin ja saada valtion tukea medioille, jotka toisivat lisää 
monipuolisuutta mediamarkkinoille ja pitäisivät huolta laatujournalis-
mista (McChesney & Nichols 2010)? Voisivatko sanomalehdet (paperilla tai 
verkossa) olla voittoa tuottamattomia, säätiöiden ja muiden rahoittamia 
kuten esimerkiksi palkittu Pro Publica –tutkivan journalismin verkkopro-
jekti (www.propublica.org)? Voisiko julkisen palvelun media olla jotain 
täysin toisenlaista, ruohonjuuritasolta lähtevää ja verkossa toimivaa  (Clark 
& Aufderheide 2008)? 

Yhdysvaltain mediakenttä: kulttuuri-imperialismista verkkovaltaan
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Rajatonta ja vapaata internettiä tukeva media-aktivismi yhdistää amerik-
kalaisia ja kanadalaisia — sekä koko maailmaa. Vuoden 2012 alussa net-
tipiratismia kukistamaan tarkoitetut lakialoitteet SOPA (Stop Online Piracy 
Act) ja PIPA (Protect Intellectual Property Act) hyllytettiin Yhdysvalloissa, kun 
mm. Google, Wikipedia sekä paikalliset, kansalliset ja kansainväliset kansa-
laisjärjestöt ja epäviralliset protestiryhmät vastustivat aloitteita näkyvästi 
eri tempauksin (esim. EFF 2012). 

Verkkoviestintä on samoin mahdollistanut tietovuodot, joita Wikileaks-
verkosto sekä yksittäiset ilmiantajat kutsuvat usein uudenlaiseksi journa-
lismiksi. Periaatteena on ollut tarjota koko maailmalle tietoja, joihin perin-
teisellä lehdistöllä ei ole pääsyä, ja taistella siten avoimuuden ja sananva-
pauden puolesta. Perinteiset sanomalehdet ovat kuitenkin olleet elintär-
keitä kumppaneita vuotojen saattamisessa kaiken kansan tietoisuuteen. 
Kun entinen juristi, nykyinen bloggaaja Glen Greenwalds auttoi vuonna 
2013 tietokoneasiantuntija Edward Snowdenia paljastamaan Yhdysvaltain 
National Security Agencyn (NSA) valtaisan kansainvälisen valvontaprojek-
tin, han kirvoitti myös kiivaan keskustelun journalismin luonteesta: Onko 
tulevaisuuden toimittaja samalla aktivisti ja vapaustaistelija? Onko objek-
tiivisen journalismin aika kerta kaikkiaan ohi? (Keller 2013). Aktivismijour-
nalismi näyttää tulleen jäädäkseen, silla Greenwald on saanut valtaisan 
rahalahjoituksen nettimoguli Pierre Omidyarilta. Sen turvin Greenwald on 
perustanut uuden verkkouutispalvelun (https://firstlook.org/).

Vaikka Yhdysvaltain viestintä näyttäisikin siis olevan markkinoiden armoilla, 
suureen liittovaltioon mahtuu vielä vaihtoehtomedioita sekä ihmisiä, jotka 
etsivät vaihtoehtoja. Nähtäväksi jää, millainen vaikutus amerikkalaisella 
media-aktivismilla on tulevaisuudessa kotimaassa tai jopa mahdollisesti 
muualla maailmassa ja miten verkkoyritykset muuttavat perinteisen jouk-
koviestinnän kenttää entisestään.
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Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan 
media

  

Hieman alle 4 prosenttia (3,7%) maailman internetin käyttäjistä asuu Lähi-
Idässä.

Lähde: World Internet Stats 2014 

Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan media on kuvailtavaksi yhtä mutkikas kuin 
alueen historia ja sen toistuvat konfliktit. Edes Lähi-Idän määrittely ei ole 
täysin vakiintunut. Yleensä alueeseen luetaan kahden mantereen maita eli 
Pohjois-Afrikan arabimaat sekä läntisen Aasian alueet, mutta joskus rajat 
avarretaan Yemeniin ja Somaliaan saakka. Mukana ovat aina myös Israel 
ja Iran.  Pohjois-Afrikan muslimimaita kutsutaan usein Maghrebiksi, mikä 
on arabiankielinen nimitys Pohjois-Afrikan alueille Niilin länsipuolella ja 
Saharan pohjoispuolella. Maghreb tarkoittaa ”auringonlaskun maita”. Tässä 
esityksessä nimikkeen alle on koottu tietoa islamilaisista maista.

Islamilaisalueen mediastakin on vaikea muodostaa yleiskuvaa, koska 
alueeseen kuuluu hyvin monenlaisia valtioita, joiden varallisuuserot ovat 
isoja ja poliittiset linjatkin vaihtelevat. Useimmiten on katsottu, että isla-
min uskonto ja arabian kieli yhdistävät valtaosaa Lähi-Idän maista, mutta 
alueen mutkikas historia on aiheuttanut sen, että esimerkiksi median käyt-
tämä valtakieli ei suinkaan aika ole arabia. Lisäksi arabian kielellä on useita 
muunnelmia.  

3,7%

96,3%

5. 
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Unescon tilastojen mukaan  arabimaiden väestöstä noin kolmella neljästä 
on ulottuvillaan radio ja melkein yhtä monella televisio, Israelissa lukemat 
ovat vielä korkeammat. Radion ulottuville pääsy on tasaisinta kaikista väli-
neistä, kun taas muiden välineiden saatavuus vaihtelee erittäin paljon eri 
maiden ja niiden sisällä ihmisten asuinpaikkojen ja varallisuuden perus-
teella. Vauraalle väelle ovat nykyään mieluisia eritoten maksu-TV ja satel-
littikanavat. 

Naapurimaiden television seuraaminen on nykyään varsin tavallista Lähi-
Idässä ja Pohjois-Afrikassa. Tämänsuuntainen kehitys alkoi vasta pari-
kymmentä vuotta sitten, eikä se vieläkään ulotu kaikkiin alueen maihin. 
Egyptissä, Algeriassa, Saudi-Arabiassa ja Marokossa monikanavaisuus on 
kasvanut ripeästi. Persianlahden  rannan pienet, vauraat valtiot ovat olleet 
ensimmäisiä monikanavaisuuden suosijoita. Niiden alueella ei satelliit-
titelevision lohkolla 2000-luvulla ole tapahtunut paljon lisäystä. Satelliit-
tikanavilta seurataan jonkin verran uutisia ja ajankohtaisohjelmia, mutta 
erityisesti ”yleisesti kiinnostavia” ohjelmia – viihdettä, visailuja, erilaisia 
talk-show-ohjelmia  –  sekä uskonnollisia että interaktiivisia ohjelmia. (Nor-
dicom 2011)
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Lukemat muuttuvat nopeasti. Internetin käyttäjiä oli vuonna 2013 Lähi-
Idässä eniten Iranissa (43 miljoonaa), seuraavina olivat Saudi-Arabia (13), 
Yhdistynyt arabiemiirikunta (5,9), Israel (5,3), Syyria (5,1), Jemen (3,7), Jor-
dania (2,5), Irak (2,2), Libanon (2,2), Oman (2,1), Kuwait (2,0), Qatar (1,7), 
Palestiina (1,5) ja Bahrain (1,0). (Internet World Stats 2014) Noin viidennek-
sellä Lähi-Idän väestöstä on pääsy internetiin, mutta taaskin eri maiden 
väliset erot ovat suuria: Israelissa kolme neljäsosaa väestöstä käyttää inter-
netiä säännöllisesti, Bahrainissa, Iranissa ja Qatarissa puolet väestöstä, kun 
taas Irakissa, Djibutissa ja Yemenissä käyttäjiä on pari prosenttia väestöstä. 
Egypti kuului pitkään ’keskikastiin’. Sen kattavuus oli arabikevääseen asti 
16 prosentin tienoilla, mutta politiikka vei mukanaan, ja lukema melkein 
kaksinkertaistui kevään 2011 aikana noin kolmannekseen väestöstä. 

Kännykän käyttö on lisääntynyt kaikkialla Lähi-Idässä erittäin nopeasti 
2000-luvulla. Vuonna 2008 kännykkä oli jo lähes kahdella kolmanneksella 
väestöstä, ja Persianlahden valtioissa kännykkä oli käytännössä jokaisella. 
(Nordicom 2011)

Sanomalehdillä ei ole alueella läheskään yhtä tärkeää asemaa koko väes-
tön keskuudessa kuin sähköisillä välineillä. Egyptissä ja Libanonissa luke-
vaa yleisöä on jonkin verran, mutta esimerkiksi vauraassa Saudi-Arabiassa 
sanomalehtien käyttö on hyvin niukkaa.
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Maksu-television ja muiden investointeja edellyttävien välineiden paikoit-
tainen runsaus ei ole sinällään ihme, sillä Lähi-Itään kuuluu hyvin vauraita 
valtioita. Eri maiden media on kuitenkin kehittynyt eri tahtiin, ja esimer-
kiksi suhde uuteen teknologiaan vaihtelee suuresti. Tyypillistä on myös 
vallassa olijoiden varautuneisuus kaikkea joukkoviestintää kohtaan: joissa-
kin maissa on tiukka sensuuri, toisissakin mediaa ainakin säännellään jon-
kin verran. Tässä mielessä satelliittien yleistyminen on olluti suuri murros, 
kukaties suurempi kuin sosiaalisen median tulo reilut 10 vuotta myöhem-
min, vaikkakin sosiaalisen median rooli on saanut paljon huomiota ennen 
kaikkea sellaisten konfliktien yhteydessä kuin Iranin presidentinvaalit ja 
arabikevät.

Israelin mediamaisema muistuttaa rakenteeltaan eurooppalaisia, ja myös 
mediaa säätelevät lait ja asetukset ovat periaatteessa hyvin lähellä euroop-
palaisia. Vallassa olevien kritiikki sallitaan, ja se jopa kuuluu kuvaan. Poliit-
tisen tilanteen kiristyessä sääntöjen tulkinta saattaa kuitenkin äkistikin 
muuttua tiukemmaksi.  

Oma erityinen ongelmansa on se, että Israelin sisällä on kaksi tyystin eri 
logiikalla toimivaa mediajärjestelmää, Israelin ja palestiinalaisalueiden.  
Gazan ja Länsirannan palestiinalaisilla ei ole juuri yhteyttä Israelin arkeen, 
ja tämä pätee myös mediaan. Järjestelmät toimivat täysin erillään, jos 
kohta  kiihkeimpien konfliktien aikaan ne kohdentavat sanomansa samaan 
asiaan eli pyrkivät selittämään omalla tavallaan Israelin ja palestiinalaisalu-
eiden konflikteja; molemmin puolin pyritään toisen sanomisten kumoa-
miseen. Palestiinalaisalueilla on yliopistoja, jotka kouluttavat journalisteja 
palestiinalaismedialle.  Palestiinalaisten pakolaisleireille eri arabimaissa on 
kehittynyt omat, osin hyvinkin militantit mediansa. Koska monilla leireillä 
on jo toisen tai kolmannen polven pakolaisia, leirit ovat järjestäytyneet 
ja kehittäneet omia tiedonvälitysjärjestelmiään, jotka ovat hyvin vah-
vasti poliittisia. Palestiinalaisten tilannetta seuraa useampia paikallisten 
ja diasporassa elävien palestiinalaisten kansalaisjärjestöjen perustamia 
monitorointikeskuksia (esim. Palestinian Media Watch, International Mid- International Mid-
dle East Media Center).

Lähi-Idän nopeimmin laajenevat pakolaisleirit ovat viime vuosina olleet 
syyrialaisten pakolaisten leirit, joilla ei ole käytännössä lainkaan järjestet-
tyä median toimintaa. Ilmeisesti tarve mediajärjestelyihin vaatii aikaa sil-
loin, kun elämisen ehdot ovat hyvin karut.

Yhteistä suurimmalle osalle Lähi-Idän ja Maghrebin  alueesta on se, että 
median sääntely ja valvonta on ollut ja on yhä tiukkaa.  Median vapaus-
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asteet on usein luokiteltu niin, että välineitä on neljässä kategoriassa: on 
valtion omistamia ja valtion täysin hallinnoimia välineitä, on puolivirallisia 
välineitä, on hallitsevien puolueiden lehtiä ja opposition lehtiä. Freedom 
House –keskuksen vuoden 2013 sananvapauden tilaa maailmassa arvioiva 
raportti perustui aikaan ennen Egyptin heinäkuun 2013 vallankaappausta, 
mutta sananvapausnäkymät olivat jo tuolloin Egyptin osalta varsin synkät, 
ja arabikevään maista vain Tunisia sai raportissa jonkin verran positiivisia 
arvioita. Arabikevät ei siis ole ratkaisevasti muuttanut median sääntelyn 
tilaa Lähi-Idässä.

Iranin viimeistä edellisten  presidentinvaalien jälkeiset mellakat ja arabike-
vät 2011 ovat synnyttäneet ulkopuolisissa sen vaikutelman, että sosiaali-
sen median leviäminen on muuttanut ratkaisevasti Lähi-Idän mediaprofii-
lia. Näin toki onkin, joskin pääsy sosiaaliseen mediaan on laajassa mitassa 
mahdollista vain keski- ja yläluokalle, 

Lähi-Idässä poliittiset selkkaukset ja vallanvaihdokset ovat aina merkin-
neet muutoksia myös mediassa, ennen muuta median käyttämissä kie-
lissä. Mutta myös dramaattisempia, suoraan mediaan liittyviä tapahtumia 
on konflikteissa koettu. Algerian sisällissota kesti seitsemän vuotta (1955-
62). Kun presidentti de Gaulle myönsi maalle itsenäisyyden,  osa maassa 
asuvista ranskalaisista ei suostunut sovinnolla lähtemään. Organisation de 
L’Armee Secrete (OAS) –niminen järjestö hävitti viime töikseen käytännössä 
maan koko viestinnän infrastruktuurin. Siltojen lisäksi tuhottiin kirjastoja, 
puhelinlinjoja sekä radion ja television studioita ja lähettimiä.  Tarkoituk-
sena oli saada aikaan kaaos. Näin tapahtuikin, kun mediassa tuhottiin 
lähettimet ja studiot,  ja samaan aikaan ranskalaiset media-ammattilaiset 
lähtivät maasta. Algerian radio- ja televisiotoiminta pysähtyi käytännössä 
kokonaan useaksi vuodeksi.

Ainakin toistaiseksi sosiaalisen median tuloa merkittävämpi nikamapaikka 
oli 1990-luvun taite, jolloin satelliittivälitteiset televisiokanavat levisivät 
Lähi-Itään. Ne rakensivat siltaa muuhun maailmaan, mutta ennen kaik-
kea monin tavoin sulkeutuneet arabimaat joutuivat tekemisiin toistensa 
kanssa. Al-Jazeerasta tuli maailmanmenestys, mutta hyvin on hengissä 
pysynyt myös alun perin sen kaatajaksi perustettu Al-Arabiya. Pian myös 
useat arabimaat perustivat omia kansallisia satelliittikanaviaan. Eri valtiot 
suhtautuivat tulokkaisiin eri tavoin, ja hankauksia eri hallituksilla on ollut 
ennen muuta Al-Jazeeran kanssa jatkuvasti. Valtaosa arvioitsijoista katsoo, 
että satelliittikanavien tulo on merkinnyt mediamaiseman avartumista, 
mutta on myös sellaisia tutkijoita ja mediakriitikoita, jotka katsovat satel-
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liittikanavien suuren määrän mahdollistavan sen, että eritoten kotona päi-
vänsä viettävät naiset pystyvät poimimaan kanavalta toiselle siirtymällä 
pelkästään kepeää viihdettä.

Satelliitti- ja nykyään myös verkkopohjaisilla välineillä on Lähi-Idässä myös 
oma merkittävä diasporatehtävänsä: Lähi-Idän maista on miljoonia kansa-
laisia joko siirtolaisina tai maanpaossa kotimaansa ulkopuolella. Nämä väli-
neet auttavat siirtolaisia pysymään mukana kotimaan tapahtumista – ja 
myös sekaantumaan kotimaan politiikkaan, jos tarvetta on. Siirtolaisilla on 
taloudellisesti merkittävä asema, sillä he lähettävät perheilleen huomatta-
via summia rahaa vuosittain.  
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Al-Jazeeran ihmenousu

1990-luvulla satelliittikanavia oli jo käytännössä kaikissa Lähi-Idän arabi-
maissa, ja liikkeelle lähti myös useampia kanavia, joiden kohdeyleisönä 
olivat nimenomaan siirtolaisina asuvat arabit eri puolilla maailmaa. Lähe-
tykset käynnistettiin usein Libanonista tai Italiasta käsin, vaikka rahoitus 
tuli Saudi-Arabiasta, joko valtiolta tai yksityisiltä liikemiehiltä. Ensimmäi-
senä diasporassa eläviä arabeja ehtivät houkuttelemaan vuonna 1991 
perustetut Middle East Broadcasting Corporation MBC  ja Arab TV satellite. 
Pari  vuotta myöhemmin aloitti The Arab Radio Television (ART) ja  Syyrian 
presidentin veljen Rifat Al-Asadin omistama The Arab News Network (ANN), 
joka erikoistui  uutisiin ja ajankohtaisohjelmiin. Kristityillä on myös ollut 
pitkään oma kanavansa, joka kohdentui yhtäältä Lähi-Itään ja toisaalta 
Yhdysvaltoihin. Venäjällä asuville arabeillekin on tarjolla arabiankielinen  
satelliittikanava.

Al-Jazeera on oma lukunsa (esim. Miladi 2003). Sen perusti Qatarin kunin-
gashuone, mutta nykyään kanava vannoo olevansa täysin sitoutumaton, 
vaikka Qatarin kuningashuone yhä tukee sitä jonkin verran. Kanava sai alku-
pääomaksi 150 miljoonaa dollaria vastaavan summan. Lähetykset alkoivat 
Dohassa marraskuussa 1996. Nykyään Al-Jazeeralla on toimitustiimi käy-
tännössä kaikissa arabivaltioissa ja Lontoossa sekä lisäksi kirjeenvaihtajia 
eri puolilla maailmaa. Kanava saa rahoituksensa mainoksista ja tuesta, 
osin edelleen myös Qatarin hallitukselta. Al-Jazeera lähettää ohjelmaa 24 
tuntia vuorokaudessa klassisella arabialla, jota arabit kaikkialla maailmassa 
ymmärtävät. Nykyään kanava näkyy 120 maassa. Arabiankielisen uutiska-
navan lisäksi sen valikoimaan kuuluvat urheilukanava, politiikkakanava, 
lastenkanava, englanninkielinen uutiskanava ja dokumenttikanava. 

Kanava aloitti englanninkielisen verkkopalvelun maaliskuussa 2003 ja 
englanninkielisen uutiskanavan 2006. Englanninkielinen tarkoitti, että 
Al-Jazeera sai jalansijan myös ns. lännessä BBC Worldin, CNN:n ja muiden 
rinnalla. Vuosien mittaan varsinkin englanninkielisen kanavan uutisten 
tarjonta ja esittäminen on hioutunut hyvin samantyyppisiksi kuin lännen 
suurilla televisiomarkkinoilla. Painotukset sen sijaan eroavat usein tuntu-
vasti läntisistä. Al-Jazeeran viimeisin voittokulku on jonkin verran yllättä-
västi  kohdentunut Yhdysvaltoihin, jonka hallitus alun perin pyrki saamaan 
kanavan nurin. 

Al-Jazeera sai alkunsa osaksi siksi, että BBC:n ja Saudi-Arabian hallituksen 
välinen sopimus raukesi, kun osapuolet eivät päässeet yhteisymmärryk-
seen BBC:n kaksi vuotta toimineen arabiankielisen kanavan sisällöistä. Täl-
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löin sheikki Hamad bin Khalifa, nykyään Qatarin hallitsija, käytti tilaisuutta 
hyväkseen, osti BBC:n teknisen osaamisen ja laitteiston sekä palkkasi erit-
täin ansioituneen toimittajakunnan suoraan poskelleen menneestä BBC-
Saudi –yrityksestä. Nykyään kanavalla on noin henkilökuntaa noin 500 
henkeä, ja siitä on tullut hyvin houkutteleva työnantaja arabijournalisteille. 
Eritoten 2012-13 lähtien Al-Jazeera on saanut lisännyt huomattavasti suo-
siotaan Yhdysvalloissa.

Kanavalla on muutamia arabimaissa todella suosittuja ohjelmia kuten 
suositun mediakasvon Faisal al-Qassemin “Toiseen suuntaan” ja Ahmed 
Mansourin ”Rajaton”. Faisal al-Qassemin ohjelma on jopa synnyttänyt dip-
lomaattisia kriisejä Qatarin ja muutamien muiden arabimaiden välille. Al-
Jazeera on näin pystynyt nostamaan tähdiksi – eikä vain poptähdiksi vaan 
poliittisiksi vaikuttajiksi – muutamia televisiopersoonallisuuksia. Kanavan 
voimaa kuvaa myös se, että sen toimituksissa työskentelee sekä musli-
meita että kristittyjä rinta rinnan.

Syyskuun 11.päivän 2001 tapahtumien jälkeen Al-Jazeera nousi Lähi-Idän 
yleisön keskuudessa arabikanavien ykköseksi. Sen koettiin olevan kansal-
listen intressien yläpuolella ja toisaalta kuitenkin arabien puolella. Arabi-
maissa oli pitkään kaivattu kansallisten etujen ajajien ylä- ja ulkopuolella 
olevaa kanavaa, ja nyt se tuntui löytyneen. Al-Jazeera ’voitti’ lähimmän 
kilpailijansa Abu Dhabin television melkein 50 prosentilla vuoden 2001 
lopussa tehdyssä yleisömittauksessa.

Objetiivisuustasapainoilu käy vaikeaksi, kun elää keskellä konfliktia. Al-
Jazeeran toimittajia on kohdeltu kovakouraisesti ja heitä on pidätetty niin 
Tunisian kuin Egyptinkin arabikevään aikana sekä uudelleen Egyptin myö-
hemmässä sekasorrossa. Al-Jazeera oli tärkeä informaatiokanava  Tunisian 
kansannousun yhteydessä ja sieltä ympäri arabimaailma levinneessä kapi-
namielialassa. Kanavan arabiankielisen toimituksen on väitetty tukevan 
islamisteja, esimerkiksi Hamasia. Joskus sitä on jopa väitettu Al-Qaidan 
äänitorveksi, koska useat Al-Qaidan johtajat ovat saaneet äänensä kuu-
luviin sen kautta. Toisaalta Al-Qaida moittii Al-Jazeeraa siitä, että kanava 
suhtautuu järjestöön liian kriitisesti. Al-Jazeera on voittanut useita kansain-
välisiä televisio-ohjelmakilpailuja laadukkailla tuotannoillaan.

Vastavoima Al-Arabiya on saudiomisteinen yleisarabialaiseen televisiotoi-
mintaan pyrkivä kanava, joka toimii pelkästään arabiaksi ja on maksuton. 
Se aloitti toimintansa maaliskuussa 2003 Dubai Cityssä. Sen pääomistaja 
on saudi-arabialainen Middle-East Broadcasting Center (MBC). Se sai huo-
menlahjaksi noin 500 miljoonaa dollaria MBC:ltä, libanonilaiselta sijoitta-
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jaryhmältä ja useilta saudiarabialaisilta ja kuwaitilaisilta sijoittajilta. Al-Ara-
biyan uutispalvelu verkossa alkoi vuonna 2004, aluksi ainoastaan arabiaksi 
ja 2007 lähtien myös englanniksi. 

Yleisömäärillään kanava ei ole ole pystynyt alkuunkaan kilpailemaan Al-
Jazeeran kanssa, mutta se on pysynyt hengissä ja löytänyt oman suppeam-
man yleisönsä. Al-Jazeeran ’yli arabimaailman’ kaltainen tenho on ulottu-
nut siihenkin. Muutama katsojaryhmä haluaa seurata juuri sitä.

Kanava keskittyy uutisiin, ajankohtaisohjelmiin, talouteen ja urheiluun; 
joskus se lähettää myös dokumenttiohjelmia. BBC on arvioinut useat 
sen ohjelmista laadukkaiksi, mutta toisaalta Al-Arabiyaa on syytetty siitä, 
että kanavalla on liian vahva  saudimyönteinen näkökulma. Perustajat 
ovat avoimesti myöntäneet, että Al-Arabiya perustettiin tasoittamaan Al-
Jazeeran luomaa yksipuoliseksi koettua ohjelmatarjontaa. Saudi-Arabian 
kuningashuone kiivastui, kun Al-Jazeera kerran toisensa jälkeen kritikoi sen 
toimia. Näin löytyi varoja uuden kanavan perustamiseen. 

Vaikka kanavan perustamisen takana oli myös Yhdysvaltojen myötämieli, 
maa on myös kiivastunut muutaman kerran kanavan ohjelmistosta, vah-
vimmin silloin, kun Al-Arabiya julkisti Saddam Husseinin äänitteitä. Kana-
van journalistit ovat myös useamman kerran jotuuneet hankaluuksiin 
Irakissa. Presidentti Obama antoi tammikuussa 2009 erikoishaastattelun 
Al-Arabiyalle korostaen, että amerikkalaiset eivät ole arabien vihollisia jos 
kohta Israel on läheinen liittolainen. Sanoma ei miellyttänyt kanavan ylei-
söä.

Myöskään arabikevät ei mennyt putkeen Al-Arabiyalle. Sen journalistit jou-
tuivat selkkauksiin monta kertaa, ja heidän puolueettomuutensa kyseen-
alaistettiin. 

 
Maatarkastelut

Seuraavassa tarkastellaan hieman lähemmin kahta Lähi-Idän maata, Egyp-
tiä, joka oli arabikevään keskiössä, ja Marokkoa, jonka vahvat poliittisten 
voimien liikahtelut ovat toistaiseksi ohittaneet. Egypti oli valintana itses-
täänselvyys, sillä se on Lähi-Idän mediamahti, joka tuottaa sekä uutisia että 
viihdettä vientiinkin. Marokko taas on hitaan kehityksen maa, jonka media 
on ollut suhteellisen vapaa pitkään. 
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Voidaan tietysti sanoa, että maavalinta ei ole erityisen edustava, kun siitä 
puuttuvat yhtäältä Israel ja Palestiina, toisaalta esimerkiksi Saudi-Arabia. 
Puolustukseksi voidaan sanoa, että tiukasti mediaansa sääntelevä Saudi-
Arabia ei tällaisessa lyhyessä tarkastelussa ole erityisen kiintoisa, ja Israelin 
ja Palestiinan tilanne taas on niin haastava, että siitä voisi kirjoittaa koko-
naisen kirjan – ja näiden jännitteiden tapausanalyysejä onkin kosolti saa-
tavissa (esim. Philo & al 2003, Manusov & Milstein 2005, Nossek & Rinnawi 
2003, Scheifer 2006). Valitettavasti kunnollisia yleisesityksiä ei ole helposti 
saatavilla, toki raaka-aineistoa tarjoavat useammatkin monitorointilaitok-
set, mutta analyysin tekeminen jää silti perimmältään lukijalle.
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Lähi-Idässä ja arabimaailmassa ylipäätään ovat median vapaudet olleet 
pitkään rajalliset. Näin on ollut myös Egyptissä, niin keskeisenä kuin sen 
mediaa on alueellaan pidettykin. Egyptin media on saavuttanut asemansa 
ennen kaikkea siksi, että tiedotusvälineet vakiintuivat Egyptissä tuntuvasti 
varhemmin kuin alueen muissa maissa. Toisaalta Egyptien lehtien ja säh-
köisten välineiden vaiheet heijastelevat maan värikästä lähihistoriaa. Jo 
käytetyt kielet ovat vaihtuneet vallassaolijoiden mukaan. Esittelen seuraa-
vassa ensin Egyptin median historiaa ja sitten hieman tarkemmin yhden 
dramaattisen mediatapahtuman eli arabikevään muutokset pitkästä his-
torian ketjusta. Arabikevään kuvaus osoittaa myös sen, että peruslinja ei 
muutu hetken kuohahduksesta huolimatta.

 
Historia ulottuu tähän päivään

Arabimaailman ensimmäinen sanomalehti Courier de l’Égypte perustet-
tiin Egyptiin vuonna 1798. Sen liikkeelle lähdön virikkeenä oli Napoleo-
nin armeijan retki Egyptiin. Ranskankielinen lehti keskittyi sotilaallisiin 
uutisiin, joita sen tarkoituksena oli välittää Egyptin ja erityisesti Egyptissä 
oleskeleville Ranskan armeijan sotilaille.  Hieman myöhemmin perustettu 
niinikään ranskankielinen La Decade Egyptienne keskittyi puolestaan tie-
teeseen ja taiteeseen.

Ensimmäinen arabiankielisen egyptiläisen lehden perusti Mohamed Ali –
niminen uudistuspoliitikko.  Al-Waqai Al-Misriya perustettiin vuonna 1828. 
Päätoimittajana toimi Mohamed Alin hengenheimolainen Rifa’a El Tah-
tawi.    Lehti päätyi raportoimaan hallituksen ja valtion uutisia. Heti perään 
syntyi useita uusia sanomalehtiä. Tuohon aikaan maan johto näet uskoi, 
että lehdistön tehtävä oli valistaa kansaa,  ja johtajat kutsuivat myös muista 
arabimaista ammattitaitoisia kirjoittajia työskentelemään Egyptissä.  Näin 
tulivat Taklan veljekset Libanonista ja perustivat Al Ahram –lehden vuonna 
1875. Al Ahramia pidetään vanhimpana edelleen ilmestyvänä sanoma-

Egyptin media ennen ja jälkeen 
arabikevään1

Mahitab Ezz El Din

1   Käännös ja toimitus Ullamaija Kivikurun
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lehtenä Egyptissä. Sen levikki on nykyään 280 000 kappaletta. Al Ahramin 
lehtitalo on nykyään yksi maan suurimmista, ja talo julkaisee kaikkiaan 16 
erilaista lehteä.

Egyptin lehdistö ammatillistui selkeästi 1900-luvun alussa, mutta ensim-
mäisen maailmansodan jälkeen tuli takapakkia, kun brittimiehitys pani 
sanomalehdet tiukan sensuurin alle. Moni lehti jouduttiin sulkemaan. 
Egyptin ensimmäinen perustuslaki (1923) takasi kuitenkin sanan- ja leh-
distönvapauden. Maailmansotien välinen aika olikin Egyptin medialle 
hyvin seesteinen kausi, mutta toisen maailmansodan aikana lehdistö jou-
tui taas ahtaalle. Sensuurin muodot vaihtelivat, kun poliittiset vallanpitä-
jät vaihtuivat. Monet lehdet ryhtyivät toimimaan maan alla vuonna  1952 
tapahtunutta vallankumousta valmisteltaessa. Kun sen aika viimein koitti, 
vallankumousneuvosto hyväksyi lehdistön merkityksen ja pyrki vahvista-
maan suosittuja lehtiä erilaisin tukimuodoin pitääkseen lehdet puolellaan. 
Arvostetuimmat lehdet olivat tuolloin  Al Ahram,  Al Akhbar  ja Al Gomhu-
reya, joka  perustettiin vuonna 1952 juuri vallankumouksen äänitorveksi. 
Nämä kolme lehteä saavuttivat puolivirallisen aseman – ja näin on vieläkin.

Vuonna 1960 kaikki muuttui. Presidentti Gamal Abdel Nasser kansallisti 
lehdistön ja asetti sen tiukasti hallituksen alaisuuteen. Sanomalehdistä tuli 
yksi propaganda-ase arabian kielen ja kulttuurin lujittamisprosessissa. Pre-
sidentti on hyvin tietoinen median mahdollisuuksista vaikuttaa yleiseen 
mielipiteeseen, ja hän halusi lujittaa sen avulla arabinationalistista ideolo-
giaansa.

Jännitteet lehdistön ja ylimmän johdon välillä lievenivät Nasserin kuoltua. 
Uusi presidentti Anwar Sadat omaksui aluksi tuntuvasti liberaalimman lin-
jan lehdistöä kohtaan ja puhui ”neljännestä valtiomahdista”. Hän salli myös 
puoluelehdistön. Mutta historia toisti itseään: kun Sadat kohtasi poliittisia 
vaikeuksia, journalistit joutuivat tulilinjalle, heitä vangittiin ja maan johto 
kehitti erilaisia säännöksiä, joiden avulla median vapauksia rajoitettiin. 

Edeltäjiensä tapaan myös presidentti Hosni Mubarak lupasi medialle toi-
mintavapauden valtaan tullessaan. Hänen valtakautensa aikana nähtiinkin 
monia kiistatta myönteisiä muutoksia. Sananvapauden rajat väljenivät heti 
Nasserin kuoltua. Mediamaisema monipuolistui, kun maan johto salli yksi-
tyisen lehdistön.

Varsinkin verrattuna kuihin arabimaihin Egyptin tilanne on ollut tuntuvasti 
parempi, vaikka rajoituksia on tullut aina poliittisten hankaluuksien myötä. 

Mahitab Ezz El Din
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1990-luvulta lähtien lehdistö on ollut varsin monimuotoinen ja –ääninen. 
Asteikko on ulottunut hallituksen lehdistä täysin yksityisiin lehtiin; väli-
maastoon ovat sijoittuneet puoliviralliset lehdet. Julkaisuoikeudet saa-
neita lehtiä on nykyään yli 500. Mutta vuosittain muutama lehti on sään-
nöllisesti joutunut lopettamaan ilmestymisensä, kun ne ovat joutuneet 
sanaharkkaan maan johdon kanssa ja päätyneet sitä tietä oikeussaliin. Näin 
Mubarakin kausi lopultakin muistutti paljon hänen edeltäjiensä mediasuh-
teita, ja näin on ollut arabikevään huuman jälkeen. Egyptin johtajat ovat 
kerran toisensa jälkeen ryhtyneet rajoittamaan lehdistön vapauksia, kun 
ovat kohdanneet poliittisia vaikeuksia. Mubarakin aikana lehdistön toimia 
sääntelevät lait olivat esimerkiksi tuntuvasti tiukempia kuin yleiset liiketoi-
mintaa sääntelevät säännökset, ja lisäksi lakeja käytettiin aika ajoin hyvin 
’luovasti’.

 
Radio ja televisio

Radion toiminta alkoi 1900-luvun taitteessa lukemattomien pienten yksi-
tyisten radioasemien voimin. Ne ajautuivat pian täydelliseen anarkiaan, 
kun taajuuksia käytettiin miten sattui. Hallitus sulki kaikki radioasemat 
vuonna 1930. Ensimmäinen hallituksen omistama radioasema aloitti 
vuonna 1934.  Radion hallinnasta syntyi jännitteitä, koska maassa olevat 
britit halusivat pitää oikeuksistaan kiinni viimeiseen saakka, kun taas egyp-
tiläiset pitivät radiota ennen kaikkea arabian kielen voimistajana. Toiminta 
monipuolistui ja vahvistui kuitenkin nopeasti, ja ohjelmia ruvettiin myös 
viemään maan rajojen ulkopuolelle. Radiolla oli runsaasti kanavia. Tärkein 
oli Kairon radio, mutta valikoimaan kuului myös sudaninkielinen asema, 
palestiinalaisten asema ja koko Lähi-Itään suunnattuja kanavia, joista yksi 
keskittyi Koraaniin. Nasser kutsui radiopolitiikkaansa ”kolmen ympyrän 
filosofiaksi”. Yksi ympyrä kohdentui arabimaailmaan, toinen Afrikkaan ja 
kolman islamilaiseen maailmaan.

Radion tehokkuuden innoittamana Nasser alkoi unelmoida televisiosta. 
Maan poliittiset olot olivat hyvin kirjavat, koska tuohon aikaan osui Suezin 
selkkaus. Se toi maahan Ranskan, Englannin ja Israelin joukkoja. Vuonna 
1959 Egypti ja Syyria muodostivat liiton. Tämä Yhdistynyt Arabitasavalta 
ja RCA (Radio Corporation of America) solmivat sopimuksen, joka takasi 
Egyptille täyden televisiotarjonnan ja Syyrialle television liikkeellelähdön. 
Lyhytikäinen arabiliitto (1958-61) oli Nasserin arabinationalismin tärkeä 
symboli. Liitto purkautui pian, mutta televisio saatiin sen avulla pystyyn 
molemmissa maissa.

Egyptin media ennen ja jälkeen arabikevään
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Egyptin television alku 1960-luvulla oli näyttävä. Koko henkilökunta tuli 
omasta  maasta, ja kanavia oli kolmea tyyppiä: oli pääkanava, joka oli hyvin 
valistava, oli kaupunkien ylä- ja keskiluokalle suunnattu kakkoskanava 
ja kolmoskanava, joka tähtäsi ulkomaisten yleisöjen tavoittamiseen. Kai-
killa kanavilla oli – toisilla enemmän, toisilla vähemmän – pitkiä elokuvia, 
romantiikkaa, musiikkia ja komedioita. Uutiset esitettiin arabiaksi, ja ne 
olivat kaikilla kanavilla samat.  Seitsemänkymmenluvun taitteessa ohjel-
mistoihin vaikuttivat vahvasti hävitty vuoden 1967 sota ja Suezin kanavan 
sulkeminen. Kanava oli tärkeä tulonlähde, ja kun se menetettiin, ulkomais-
ten ohjelmien esittäminenkin väheni rajusti.

 
Uusi teknologia muutti mediamaisemaa: vuoden 2008 
tapahtumat

Egyptiä kutsutaan kuitenkin yhä ”Orientin Hollywoodiksi”. Sen tuottamien 
televisio-ohjelmien ja elokuvien asema on hyvin vankka muissa arabi-
maissa, nykyään eritoten viihteen puolella. Arabiviihteen nousu Egyptissä 
on kiintoisa ilmiö, ovathan sekä radio että televisio olleet hallituksen val-
vonnassa alusta lähtien aina näihin päiviin saakka. Viime aikoina on perus-
tettu myös yksityisiä satellittikanavia, ja satelliitit ovat muuttaneet käyt-
tötottumuksia.  Aikaisemmin valtaosa kansasta seurasi uutisia julkisilta 
kanavilta, vain pieni joukko on vertaillut kotimaisia kanavia ulkomaisiin 
arabiankielisiin kanaviin (BBC, Voice of America). Varsinainen satelliittival-
lankumous tapahtui toisen Persianlahden sodan aikana, jolloin CNN rupesi 
lähettämään reaaliaikaista kuvausta tästä sodasta. CNN:n vanavedessä 
kansalaisten suosioon nousi pian useita arabien satelliittilähetyksiä.

Egypti perusti oman arabiankielisen satelliittikanavansa (Egyptian Satellite 
Channel, ESC) marraskuussa 1990. Tavoitteena oli yltää kaikkiin arabimai-
hin, Afrikkaan ja Välimeren alueille. Sisältö oli varsin samanlainen kuin 
maanpäällisellä tekniikalla lähetetyillä kanavilla: hallituksen ääni kuului 
vahvasti. Iso muutos oli kuitenkin tulossa, kun uusi teknologia ja sähköisen 
median yksityistäminen osuivat samaan aikaan. Yleisö muutti yksityisille 
satellittikanaville, niin kotimaisille kuin kansainvälisillekin. Valtaosa arabi-
ankielisistä satelliittikanavista oli vahvasti viihteellisiä siihen saakka, kun 
Al-Jazeera ilmaantui markkinoille. Se ajoi kilpailemaan myös ’vakavamman’ 
sisällön lohkoilla. Kotimaiset kanavat alkoivat tarjota myös poliittisia kes-
kusteluohjelmia viihteen lomaan. Näin voidaan sanoa, että satelliittikana-
vat – niin Al-Jazeera kuin sen egyptiläiset kilpailijat –  loivat viihdepainot-
teisen mutta aidosti moniäänisen television Egyptiin.

Mahitab Ezz El Din
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Kun internet tuli, vuorossa oli seuraava mediamaiseman lavennus. Syntyi 
lisää vaihtoehtoja, ja mikä tärkeintä – toki egyptiläisille myös uutta ja häm-
mentävää – oli se, että heille ei enää tarjottu pelkästään  vastaanottajan 
roolia. Tämä tiesi muutoksen enteitä myös politiikassa.

Internetin toi Egyptiin vuonna 1993 yliopistojen verkosto (The Egyptian 
Universities Network of the Supreme Council of Universities ja The Cabi-
net Information and Decision Support Center’s Regional Information 
Technology and Software Engineering Center). Internetin leviäminen oli 
aluksi hyvin hidasta. Vuonna 1999 vain 0,5 prosenttia väestöstä oli interne-
tin ulottuvilla. Kun hallitus päätti yksityistää verkkoyhtiöt voimistaakseen 
Egyptin taloutta, hallituksen propaganda internetin puolesta sai tuulta 
siipiensä alle. Sellaiset iskulauseet kuin ”Tietokone joka talouteen” saivat 
aikaan muun muassa sen, että perustettiin internetklubeja. Tänä päivänä 
Egypti on arabimaista internetin käyttäjien kärjessä. Maassa on lähes 26 
miljoonaa internetin käyttäjää (2012: 35.6 %  väestöstä). Egypti johtaa sekä 
internetin käyttäjien määrässä yleisesti että Facebookin ja YouTuben käy-
tössä. 

Vuosi 2011 oli useissa arabimaissa historiallinen monessa mielessä, näin 
myös mediassa. Egyptissä kiistellään yhä siitä, millainen rooli sosiaalisella 
medialla oli arabikevään vallankumouksessa. Uusista ilmaisumuodoista oli 
epäilemättä tukea uusille tuulille, mutta muutosvaateiden pohjavirta oli 
syvemmällä, köyhyydessä, epätasa-arvossa ja poliisikontrollissa.

Itse asiassa Facebookilla oli ehkä isompi osa vuonna vuoden 2008 kuin 
kevään 2011 tapahtumissa. Esraa Abdel Fattah –niminen nuori nainen julisti 
tuolloin  Facebookin kautta työntekijöiden heikosta asemasta. Tapaus sat-
tui huhtikuun 6.päivänä 2008, ja siitä lähti liikkeelle sarja mielenosoituksia 
ja liike, joka sai nimekseen ”Huhtikuun kuudennen liike”. Perusvaatimukset 
olivat selkeät: lisää vapauksia ja demokratiaa.

Tuon päivän jälkeen järjestettiin yli 3000 mielenosoitusta, ja kokoontumi-
sista tiedotettiin sosiaalisen median kautta. Poliisi oli selvästi kierroksen 
jäljessä tätä uudentyyppistä liikehdintää. Todella iso demonstraatio jär-
jestettiin kesäkuun 10. päivänä myös Facebookin kautta sen jälkeen kun 
poliisi oli julmasti tappanut Khaled Said –nimisen aleksandrialaisen nuo-
ren miehen, jota syytettiin huumeiden myynnistä. Googlen työntekijää 
Wael Ghoneim perusti Facebookiin sivun, jonka nimenä oli ”Me olemme 
kaikki Khaleid Saideja”. Tästä verkkosivusta tuli yksi peruspaalu liikkeelle, 
joka vastusti poliisin rajuja otteita ja ylipäätään väkivaltaa. 
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Hallitus kaikesta päätellen aliarvioi internetin ja sosiaalisen median mer-
kityksen keskustelu- ja aktivointiareenana. Egyptin kansannousun aikana 
hallituksen edustajilta kysyttiin usein Facebookista ja vastaus oli järjestään, 
että kyse oli pienestä ryhmästä nuoria, joista ei ollut vaaraa kenellekään.  
Turvallisuuspoliisi kyllä ehdotti, että internet ja mobiilipuhelinyhteydet 
suljettaisiin. Niin lopulta tehtiinkin.

Yhteyksien katkaiseminen oli ainakin tuossa vaiheessa selvä vikaliike. Kan-
salaisten solidaarisuus toisiaan kohtaan kasvoi, ja he rohkaistuivat protes-
toimaan hallitusta vastaan entistä kiihkeämmin. He tajusivat, että heissä 
oli voimaa enemmän kuin he olivat uskoneetkaan. Internetin ohessa 
kokoontumiskehotuksiin käytettiin toki myös vakiintuneita välineitä, 
ennen muuta moskeijoiden kovaäänisiä. Erityisen paljon niitä käytettiin 
perjantaisin rukousten jälkeen.

 
Arabikevät ja sosiaalinen media

Sosiaalisen median rooliksi arabikevään 2011 tapahtumissa tuli kokoajan 
osa: syyt olivat syvemmällä, mutta sosiaalinen media tarjosi keskustelu- ja 
väittelyareenan turhautuneille aktivisteille ja tempaisi vähitellen mukaan 
yhä laajempia joukkoja. Ennen arabikevättä arabimaissa oli melkein 17 mil-
joonaa Facebookin käyttäjää. Näistä 5 miljoonaa asui Egyptissä. He olivat 
etupäässä journalisteja, aktivisteja ja poliitikkoja. Määrä kasvoi nopeasti 
8,8 miljoonaan, ja Egypti nousi maailman 22 suurimman Facebookin käyt-
täjämaan joukkoon.

Tammikuun 25. päivän tapahtumissa myös Twitteriä käytettiin Tahririn 
aukion tapahtuminen välittämiseen. Twitterin käyttäjiä oli vain murto-osa 
Facebookin käyttäjien määrästä, mutta keväällä 2011 suurin osa arabimai-
den ”tweeteistä” tuli Egyptistä.

Taulu 5:1 Internetin käyttö Egyptissä

Käytön muoto  Kesäkuu 2010 Kesäkuu 2011    Vuosikasvu(%)

Internetin käyttäjiä 19,7 milj . 25,8 milj.   31,7

Osuus väestöstä (%)  25,4  32,2     6,8

Internetin kotikäyttö (%)  27,4  34,1     6,7

Lähde: Egyptin viestintä- ja teknologiaministeriö (2011)

Mahitab Ezz El Din
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Sosiaalinen media onnistui näin – samaan tapaan kuin iskulausejulisteet 
Tahririn aukiolla siellä läsnäolleille – synnyttämään kautta maan tuntemuk-
sen ’kansan kirjasta’, yhteisestä huolesta ja agendasta. Sosiaalinen media 
yhdisti erilaisia ihmisiä ja ajoi heidät kaduille hätätilalaeista huolimatta. 
Suosituimmat Facebook-sivustot olivat ”Me olemme kaikki Khaled Saideja” 
ja ”Kansallinen muutosrintama” –liikkeiden sivut. Seuraavien 18 päivänä 
aikana ihmiset lähettivät Facebookiin, YouTubeen ja Twitteriin videoita ja 
päivityksiä sekä oman maan että maailman informoimiseksi.

Vanha valta ei pysynyt toimettomana. Se yritti pysähdyttää uutisvälityksen 
Egyptin ja muun maailman välillä. Internet-yhteydet katkaistiin, känny-
kät vaiennettiin ja Al-Jazeeran lähetyksiä häirittiin. Mubarakin julistukset 
demokratiasta ja vapauksista  unohdettiin tyystin. Ulkomaisia journalisteja 
ahdisteltiin, eivätkä kotimaiset journalistit päässeet vähäänkään helpom-
malla. Egyptin lehtisyndikaatti protestoi, ja sen protestit murskattiin. Kaik-
kiaan 26 akreditoitua journalistia pidätettiin.

 
Media ja mielenosoitukset

Egyptin median raportointi arabikevään 18 mellakkapäivän aikana hei-
jasteli sitä hämmennystä, joka maassa vallitsi. Kotimainen media julkisti 
valheita ja huhuja. Monet raportit poikkesivat selkeästi  satelliittikanavien 
kerronnasta. Hallituksen sääntelemien kanavien raportointi heijasteli 
aluksi asenteita, jotka  olivat yksiselitteisesti protesteja vastaan.  Tärkein 
näistä kanavista oli hallituksen televisio (Masr El Naharda). Se väitti pitkään, 
että mielenosoituksissa kyse oli vain pienestä joukosta rähinöitsijöitä, 
jotka toimivat ulkomaisten kiihottajien laskuun; mellakoiden tavoitteeksi 
nähtiin halu häiritä yhteiskunnan tasapainoa ja suistaa Egypti kaaokseen. 
Useampaan kertaan ja useassa välineessä julkistettiin huhu, jonka mukaan 
mellakoitsijat pysyivät aukiolla, koska he saivat päivittäin rahaa ja ilmaisen 
aterian Kentucky Fried Chickenissä.  

Haastateltavina olivat päivästä toiseen samat professorit, taiteilijat ja 
vanhan vallan luottomiehet, jotka pantiin edustamaan koko kansan 
mielipidettä. Tammikuun 25. ja 26. päivinä hallituksen televisio kuvasi 
yhteenottoja, joissa mellakoitsijat kävivät poliisien kimppuun. ”Ulkomaisia  
satelliittikanavia” syytettiin tavan takaa mellakoiden aiheuttajiksi ja yllyt-
täjiksi. Hallituksen television pääkeskusteluohjelmassa ”Egypti tänään”  ei 
25.1. ollut tasapuolisuuden häivääkään, kun molemmat juontajat kritikoi-
vat mielenosoittajia ja väittivät näiden toimineen ulkomaisten yllyttäjien 
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käsikassaroina. He mainitsivat, että uhkasanomia on tullut Afganistanista 
ja muista maista.

Hallituksen televisio vihjaili alituiseen ulkomaisten salaliittolaisten olemas-
saolosta; vihjeiden mukaan  nämä saivat protestoijat pysymään aukiolla 
rahan voimalla. Tehtiin tiukka jako ”meihin”, kuuliaisiin kansalaisiin, ja ”hei-
hin”, jotka mellakoivat Tahrir-aukiolla. Kotimaisten asiantuntijoiden voimin 
väitettiin myös, että Al-Jazeerallakin oli piilotavoite: tuhota Egyptin yhteis-
kuntarauha. Raportointi keskittyi Tahrir-aukiolle. Muualla maassa tapahtu-
neista mielenosoituksista ei puhuttu sanaakaan.

Yksityisten välineiden päiväjärjestys oli jonkin verran erilainen. Yksityiset 
televisiokanavat tavoittelivat jonkinlaista tasapuolisuutta, mutta moni 
päätyi raportoimaan huhuja ja valheita kuten juontajat El Mehwar TV:n 
ohjelmassa ”48 tuntia”. Jotkut onnistuivat olemaan enemmän analyyt-
tisiä. Dream Televisionin veteraanijuontaja Mona El Shazly ilmaisi jo mie-
lenosoitusten ensi päivinä huolensa siitä, mitä maassa oli tapahtumassa. 
Hän korosti myös, että hänen ryhmänsä pyrkisi raportoimaan asioista niin 
monipuolisesti kuin mahdollista, ja tätä linjaa tämä ryhmä yrittikin pitää 
kautta linjan.

Ainutkaan ’vanha’ kanava ei ollut avoimesti kriittinen vallassaolijoita koh-
taan. Mielenosoitusten jatkuessa useampi hallituksen television reportteri 
ja muutamat hallituksen lehtien journalistit päättivät jäädä kotiin vältty-
äkseen raportoimasta asiasta, joka näytti kääntyvän vanhan vallan epä-
eduksi. He eivät toisaalta halunneet levittää valheita. Kun valta sitten vaih-
tui, muutamat eturivin televisiojournalistit joutuivat siirtymään syrjään, 
koska he olivat kansalaisten silmissä nousseet eräänlaisiksi vanhan vallan 
symboleiksi.

 
Al Ahram ja mielenosoitukset

Puoliviralliset välineet olivat pitkälti samoilla linjoilla kuin valtion kanavat. 
Tammikuun 25.päivänä Tahrir-aukio oli täyttymässä ensimmäisiin mielen-
osoituksiin, mutta Al Ahramin etusivulla oli silloisen sisäministerin iso haas-
tattelu, jossa hän korosti Poliisien päivän merkitystä. Haastattelu korosti 
sisäministeriön tärkeyttä taistelussa terrorismia vastaan. Lehti ei vihjan-
nutkaan, että tiedossa oli iso mielenosoitus, josta oli puhuttu jo muutama 
päivä.

Tammikuun 26.päivänä Al Ahramin suurin juttu käsitteli Libanonissa käyn-
nissä olleita mielenosoituksia. Etusivun alalaidassa oli pieni juttu rauhan-
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omaisesta mielenosoituksesta Egyptissä. Siihen osallistui lehden mukaan 
”muutama tuhat” nuorta. Päätoimittaja kirjoitti myös tapahtumasta, ja 
hänen kolumniinsa oli liitetty karikatyyri, joka taas vihjaili mielenosoitus-
ten ulkomaisista vaikutteista.

 
Lopuksi

Arabikevät oli ja meni. Egyptin media on ajautunut uusiin ongelmiin 
uusien, nopeasti vaihtuvien johtajien kera. Tämän artikkelin opetus onkin 
ehkä se, että hetken muutoksia – kukaties rajujakin – ei kannata tulkita 
pysyviksi suunnan muutoksiksi yhdeltä istumalta. Arabikevään huumassa 
ei varsinaista nykäystä tapahtunut. Median muutokset ovat hitaita.

Kautta historian Egyptin median vapaudet ovat olleet rajalliset, ja rajoitta-
vien lakien tulkinta on vaihdellut voimakkuudeltaan. Sanoma- ja aikakaus-
lehdillä on ollut enemmän liikkumatilaa verrattuna erityisesti hallituksen 
televisioon. Syynä on ehkä pohjimmaltaan se, että lehdistö on – lukuun-
ottamatta Nasserin kautta – ollut suurelta osin  yksityisissä käsissä, kun 
taas uudemmat sähköiset välineet ovat enimmäkseen olleet hallituksen 
omistuksessa tai valvonnassa. Internet on merkinnyt uuden ajan alkua, 
sillä sen vapauden aste on ollut aivan eri tasolla. Se on myös mahdollista-
nut tuntuvasti laajemman kirjon mielipiteitä. Sosiaalinen media loi arabi-
keväänä Egyptissä näennäisesti pohjaa aktivismille aivan toisessa määrin 
kuin suurimmassa osassa muita arabimaita. Sen merkitystä ei kuitenkaan 
pidä liioitella: ilman kansalaisten tahtoa muuttaa asioita eivät uudet vies-
tintävälineet olisi saaneet kaikupohjaa. 

Mutta arabikevät ei kestänyt, ja sen jälkeen on menty rajusti taaksepäin. 
Virallinen Egypti kritikoi ulkomaisen median toimintaa nykyään alituiseen 
ja välillä kiivaastikin, ja erityisesti Al-Jazeera on joutunut tulilinjalle. Sen toi-
mittajia on pidätetty ja sisältöjä arvostellaan tavan takaa. Omallakin ken-
tällä otteet ovat tiukentuneet.  Satelliittikanavat saavat  poliisitarkastuksia 
milloin minkin tekosyyn nojalla. Informaatioministeriö on voimissaan, ja se 
kohdentaa tiukasti kiinnostuksensa valtion television raportointiin. Se on 
myös edelleen varuillaan satelliittikanavista. Egypti putosi Freedom Hou-
sen mittauksissa ”osittain vapaan” kategoriasta ”ei vapaaseen” jo vuonna 
2012, ja siellä se on pysynyt. Journalistit yli rajojen -järjestön vapausindek-
sissä Egypti putosi pohjakastiin vuonna 2014. 

Egyptiläiset eivät ole tottuneet median vapauteen ja väittelyyn mediassa. 
Siksi arabikevään lupaus uudesta alusta oli helppo runnata kasaan.
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Marokko on paitsi alueellisesti myös kulttuurisesti Lähi-Idän ja Pohjois-Afri-
kan rajalla. Radio ja televisio – eritoten satelliittitelevisio, johon paikalliset 
päätöksentekijät eivät juuri pääse puuttumaan – ovat maan ehdottomasti 
tärkeimmät viestimet. Maan mediamaisema ei kuitenkaan ole erityisen 
niukka, varsinkin jos ottaa huomioon, että vain puolet väestöstä on luku-
taitoista. Sanomalehtiä lukee vain muutama prosentti väestöstä. Sanoma-
lehdillä ei siis ole ihmisten arjessa paljonkaan osaa, eikä maan pääväestön 
berberien kielellä ilmesty lainkaan sanomalehtiä.  

Internet tekee vasta tuloaan. Peräti puolella (Internet World Stats 2014: 51 
%)  maan 33 miljoonasta asukkaasta on kyllä pääsy internetiin, mutta edel-
lytyksenä on, että nämä ihmiset asuvat kaupungeissa.

Toisaalta Marokko on ollut pitkään sananvapausasioissa Pohjois-Afrikan 
vapaamielisin maa, mutta viime vuosina median vapautta on kiristetty. 
Freedom Housen luokitus on jo useita vuosia sijoittanut Marokon katego-
riaan ”osittain vapaa”. Kriittisyydessään ’sietokynnyksen’ ylittäneitä journa-
listeja onkin useina vuosina rangaistu ankarasti. Kuninkaan, kuningasper-
heen ja islamin uskon halventaminen tai maan suvereniteetin kritisointi 
– eli käytännössä Länsi-Saharan itsenäisyyden tukeminen – vie journalistin 
takuuvarmasti oikeuteen. 

 
Lehdistö

Maan vaiheikas historia ja mutkikkaat kieliolot heijastuvat Marokon leh-
distöön. Maan ensimmäinen lehti (1860) oli espanjankielinen El Eco de 
Tetuánja, jonka perusti espanjalainen kirjailija Antonio de Alarcón. Toiseksi 
vanhin lehti oli englanninkielinen Maghreb Al Aksa (1877). Molempien leh-
tien levikit olivat hyvin pieniä, koska ne eivät juuri levinneet ilmestymis-
paikkojensa ulkopuolelle ennen 1900-luvun alkua. 

Marokon media: ylikansallisen 
television voittokulku1

Rachid Boumashoul

1   Käännös ja toimitus Ullamaija Kivikurun
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Kun Marokosta tuli Ranskan protektoraatti (1920-56), ranskankielisiä lehtiä 
alkoi ilmestyä. Perustettiin myös lehtiryhmä ”Mas”, joka julkaisi useita sano-
malehtiä (esimerkiksi Le petit marocain ja L’Echo du Maroc). Kolmikymmen-
täluvulla myös nationalistit ryhtyivät perustamaan omia lehtiään. Moham-
med Al Ouazzani julkaisi ranskankielistä viikkolehteä nimeltä L’action du 
peuple, ja pian hänen peräänsä Abdekhalek Torres ja Mohammed Ben-
nouna perustivat kaksi arabiankielistä lehteä Al Salam ja Al Hayat. Näin 
syntyi julkaisuja, joissa nationalistit voivat esittää itsenäisyysvaatimuksiaan 
sekä Ranskan että Espanjan suuntaan.

Tänä päivänä Marokossa ilmestyy suuri määrä ranskan- ja arabiankielisiä 
lehtiä. Lehtien kokonaismäärä lähenee 2000 nimikettä. Berberinkielisiä 
lehtiä ei ole, vaikka väestöstä yli kolmannes kuuluu maan alkuperäisväestö 
berbereihin. Sanomalehdet tukevat järjestään jotakin poliittista puoluetta 
tai kuningashuonetta. Uutistoimisto Maghreb Arab Press (MAP) ja arabian-
kielinen sanomalehti Al Anbaa ovat tiedotusministeriön julkaisuja. Rans-
kankieliset Le Matin ja Maroc Soir  sekä arabiankielinen Assahra Al Magh-
ribia taas ovat puolivirallisia hallituksen äänenkannattajia. Hallitus tukee 
myös muita julkaisuja. Viimeisten 10-15 vuoden aikana on syntynyt myös 
lehtiä, jotka pyrkivät taloudelliseen kannattavuuteen puolueuskollisuuden 
sijasta. Suurimmalla osalla Marokon päivälehdistä on online-versionsa, ja 
tällä toimintamuodolla on tärkeä asema myös yhteydenpidon välineenä 
kotimaan ja diaspora-yhteisön eli noin 3 miljoonan ulkomailla asuvan 
marokkolaissyntyisen siirtolaisen välillä.

Ranskankieliset viikkolehdet Telquel ja Le Reporter sekä muutama arabian-
kielinen viikkolehti kritikoivat hetkittäin hallitusta hyvinkin voimakkaasti. 
Maassa ilmestyy myös pari riippumatonta talouspoliittista erikoisaikakaus-
lehteä (Le Vie Economique ja L’Economiste).

Kuningas Mohammedin astuttua valtaan vuonna 1999 maan media toi-
voi ja aluksi saikin lisättyjä toimintavaltuuksia. Kuherruskuukausi päättyi 
kuitenkin pian, eikä journalistien työ nykyään ole helppoa. Poliisi tekee 
säännöllisesti tarkastuksia epäilemiinsä toimituksiin, ja yksikin ’sopimaton’ 
kuva kuninkaallisen perheen jäsenestä lehden arkistossa saattaa viedä 
toimituksen oikeuteen. Neuvotteluja journalismin hyvää tapaa lehdistössä 
vaalivan medianeuvoston (Suomen Julkisen Sanan Neuvoston vastine) 
perustamisesta on käyty pitkään tiedotusministeriön ja kentän välillä, 
mutta ammattijournalistit ovat kahta mieltä siitä, lisäisikö vai vähentäisikö 
tällainen neuvosto hallituksen kontrollia mediasta. 
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Kipeä Länsi-Saharan kysymys on ollut poliittisella areenalla yli 30 vuotta. 
Viimeisin raju mielenosoitusaalto koettiin keväällä 2012 kaikissa isoissa 
yliopistokaupungeissa. Marokon lehdistö julisti laajalla rintamalla mella-
koiden takapiruksi Algeriasta käsin toimivan Länsi-Saharan itsenäisyysliike 
Polisarion, kun taas mielenosoittajat korostivat liikehdinnän olevan spon-
taani kansannousu sortoa ja ahtaita oloja vastaan. 

 
Sähköiset välineet

Vain muutama prosentti 33 miljoonasta marokkolaisesta ilmoittaa tänä päi-
vänä seuraavansa sanomalehtiä säännöllisesti. Maan tärkeimmät viestintä-
välineet ovat kiistatta edelleen radio ja televisio. 

Ranskan ja Marokon välinen sopimus vuonna 1913 synnytti Marokkoon 
postilaitoksen, joka käytännössä mahdollisti monopolin postin, puhelimen 
ja telelaitoksen organisoinnissa. Vuonna 1924 sopimus laajeni käsittämään 
myös sähköisen viestinnän. Ensimmäinen radiolähetys oli jo niin varhain 
kuin helmikuussa 1928: Rabatiin oli pystytetty kahden kilowatin keskiaal-
tolähetin. Sen vahvuus laajennettiin viiteen kilowatiin vuonna 1932, ja toi-
minta laajeni 1940-luvun kuluessa tuntuvasti. Heti toisen maailmansodan 
päätyttyä Marokko aloitti tosissaan median infrastruktuurin rakentamisen. 
Kööpenhaminassa vuonna 1948 pidetty International Telecommunications 
Unionin (ITU) konferenssi sääteli uudelelen radiotaajuuksia ja mahdollisti 
täten Marokon laajentaa viestintäteknologiaansa järjestelmällisesti. Järjes-
telmää rakennettiin kahdella kielellä, ranskaksi ja arabiaksi. Radiokeskus 
Sebaa Aioun aloitti toimintansa vuonna 1957. Se lähetti ohjelmaa kolmella 
kanavalla, 75 tuntia viikossa yhdellä kanavalla ranskaksi, 60 tuntia viikossa 
arabiaksi ja 20 berberiksi toisella kanavalla ja kolmannella kanavalla 10 tun-
tia espanjaksi.Teknisesti radion toimintamahdollisuudet laajenivat vuosi-
kymmenten kuluessa, mutta tiukahko suhde sääntelyyn säilyi.

Viisikymmenluvulla Marokon valtio pyrki järjestelmällisesti yhdistämään 
kansaa myös radion avulla. Espanjankielisen toiminnan lisäksi kamppailua 
käytiin Tangerissa ranskankielisten lähetysten ja Amerikan Äänen (VOA) 
välillä, Tangerhan oli tuolloin kansainvälistä aluetta ja palautettiin Maro-
kolle vasta vuonna 1956. Keskushallinto poisti tuolloin myös kaupungissa 
siihen asti vallinneen ulkomaisen mediamonopolin. Radio Dersa ja Pan Ame-
rican katosivat hetkessä, ja pian myös Radio Africa  laivasi laitteistonsa pois 
maasta. Vuonna 1960 Radio Tanger tehtiin osaksi Marokon valtion hallintoa. 
VOA sai jatkaa vuoteen 1963, vaikka sen toiminta kävi vuosi vuodelta han-
kalammaksi. Sitä vaadittiin muun muassa lähettämään ohjelmia ranskaksi.

Rachid Boumashoul
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Televisio ennen ja nyt

Televisiokin lähti liikkeelle Marokossa varhain, itse asiassa aikaisemmin 
kuin missään muualla Afrikassa. Ranskalaiset yhtiöt olivat hankkineet jo 
vuonna 1950 postilaitokselta oikeudet televisiotoimintaan. Mutta vuonna 
1954 televisiotoiminnan aloitti itse asiassa eri yhtiö (TELMA). Se lähetti 
televisio-ohjelmia 30 tuntia viikossa arabiaksi ja ranskaksi. Sulttaani oli 
maanpaossa, ja maassa kävi vahva virta kaikkea ranskankielistä median 
toimintaa vastaan. Tulilinjalle joutuivat radion ja television lisäksi niin 
sanomalehdet kuin mainostoimistotkin. Televisiotoiminta supistui. Kuusi-
kymmenluvulla televisio-ohjelmia lähetettiin vain isoissa kaupungeissa ja 
sielläkin vain nelisen tuntia viikossa.

Kuusikymmenluvulla Marokon mediasektori järjestettiin uudelleen. Val-
litseva viestintäpolitiikka oli profiililtaan epämääräinen. Vuonna 1963 sen 
korvikkeeksi perustettiin Radiodiffusion – Television Marocaine (RTM), joka 
päätyi informaatio-, taide- ja turismiministeriön alaisuuteen. Sen asema 
oli kuitenkin aluksi autonominen, sillä oli oma hallituksensa, eikä parla-
mentilla ollut sananvaltaa sen sisällöistä. Muun muassa vuonna 1977 sen 
tulot tulivat ainoastaan vuosittaisista televisiovastaanotinten omistami-
sen perusteella pannuista maksuista (21%), mainonnasta (17%) ja valtion 
tuesta (62%). Kansalaisten televisiomaksu oli tuolloin noin 13 dollaria 
vuodessa mustavalkoisen television haltijalle ja 22 dollaria väritelevision 
haltijalle. Summat ovat pysyneet samalla tasolla edelleen.

RTM:n tiukka valtionkontrolli on synnyttänyt kritiikkiä 1980-luvulta tähän 
päivään. Ohjelmisto on kiistatta monipuolistunut, ja uusia avauksia on 
tehty varsinkin 1990-luvulla. mutta tämä ei ole riittänyt vastaanottajille. 
Vuonna 2006 valtion monopoli purettiin, ja useille uusille radio- ja televi-
siokanaville myönnettiin lisenssit.

 
Satelliittikanavien tulo

Kuten useissa muissakin arabimaissa Marokon hallitus pyrki television 
avulla yhdistämään hajanaiset kansalaisryhmät. Ongelmat olivat 1970- ja 
1980-luvuilla etupäässä teknis-hallinnollisia, kun taas 1990-luvulla kuvaan 
tuli globalisaatio ja sen synnytttämät haasteet. 1990-luvun puolivälistä 
lähtien marokkolaisillakin on ollut mahdollisuus valita satelliittikanavansa. 
Vuodesta 1996 lähtien kansalaisten ulottuvilla oli VIACOM:n ja kuwaiti-
laisen televisioyhtiön perustama ensimmäinen maksu-TV. Vuonna 1998 
Egyptin satelliitti rupesi toimimaan, ja heti sen perään lähtivät käyntiin 
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Lontoosta käsin toimivat Al-Mustakillah ja Abu Dhabi Satellite TV. Voidaan 
sanoa, että uusi ajanjakso alkoi kaikissa arabimaissa, vaikkakaan satelliitti-
lähetykset eivät olleet koko kansan ulottuvilla.

1990-luku oli merkittävä kaikille arabimaille siinä mielessä, että ylikansalli-
nen televisio pyyhkäisi niiden yli tuolloin. Se lähti liikkeelle samaan aikana 
kuin Irak valtasi Kuwaitin vuonna 1990. Ylikansallinen televisio oli ikään 
kuin vastaus Lähi-Idän hallituksille esitettyihin mediakenttää koskeviin 
liberalisointivaatimuksiin. Osa poliittista voimista näki ylikansallisen tele-
vision kanavana poliittiselle vapautumiselle. 

Satelliitista tuli avainsana myös siksi, että satelliitin avulla voitiin ylittää 
kansalliset rajat. Egyptin 1996 väestölaskennan tulos osoitti, että yli 2,1 
miljoonaa egyptiläistä asui maan rajojen ulkopuolella ja että ainakin 1,2 
miljoonaa asui Saudi-Arabiassa. Tämän lisäksi Pohjois-Afrikka oli esimerkki 
sitä, että isot määrät maahanmuuttajia asui diasporassa Lähi-Idän ulko-
puolella. Esimerkiksi marokkolaisia, tunisialaisia ja algerialaisia asui maa-
hanmuuttajina Euroopassa yhteensä noin 2,6 miljoonaa vuonna 1993. 
Satelliittitelevisiosta tuli yhteydenpitoväline ja kulttuurisen identiteetin 
vahvistusmekanismi näille ihmisille, joilla ei ollut muuta suoraa kosketusta 
vanhaan kotimaahansa kuin kirjeet ja puhelut perheelle.

Satelliittitelevisio otettiin vastaan eri tavoin eri Pohjois-Afrikan maissa, 
Marokossa, Algeriassa ja Tunisiassa. Tunisian hallitus otti tiukemman lin-
jan kuin Algeria ja Marokko. Algeriankin hallitus koetti pitää yllä hätätilaa, 
jonka se oli julistanut vuonna 1992, mutta siitä huolimatta satelliittitelevi-
sion suosio kasvoi nopeasti – kolmannekselle Algerian 9 miljoonasta asuk-
kaasta oli mahdollista seurata satelliittilähetyksiä. Marokko oli kolmesta 
Pohjois-Afrikan maasta ketterin hyödyntämään satelliittiteknologiaa, 
johon osa väestöstä oli tutustunut jo 1980-luvulla; Marokostahan oli läh-
tenyt Eurooppaan isoja määriä siirtolaisia, jotka tutustuttivat kotimaahan 
jääneet sukulaisensakin uuden teknologian mahdollisuuksiin, ja jo vuonna 
1986 kuningas Hassan antoi marokkolaisille oikeuden katsoa TV5-kanavaa.

Myös Syyriassa satelliittitelevision suosio kasvoi nopeasti hallituksen 
nyreydestä huolimatta. Sen sijaan osassa Persianlahden maita satelliitteja 
vastustettiin kovin ottein. Saudi-Arabia kielsi satelliittilautaset ja –vastaan-
ottimet. Syynä olivat konservatiiviset uskonnolliset ryhmät. Osassa maista 
– esimerkiksi lyhytikäisessä Yhdistyneessä Arabitasavallassa –  hallitus 
omaksui “vapaan taivaan” politiikan. Arabimaiden ulkopuolella Iranin par-
lamentti äänesti ensin vuonna 1994 lautaskiellon puolesta, mutta kieltoa 
lievennettiin myöhemmin.
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Marokko ja informaatioyhteiskunta

Kansainvälisten selvitysten mukaan joka toisella marokkolaisella on pääsy 
internetiin. Nämä internetin käyttäjät asuvat kaupungeissa ja kuuluvat 
etupäässä keski- tai yläluokkaan. 

Informaatioteknologiaprojekti E-Marocssa konkretisoituvat Marokon 
posti-, tele- ja informaatioteknologian tavoitteet. Päämääränä on ollut tek-
nologian kehittäminen, alan vapauttaminen kaupallisille toiminnoille, val-
tion osuuden hahmottaminen ja kokonaisvaltaisen teknologiapolitiikan 
kehittäminen. Hanke lähti liikkeelle vuonna 1998, ja tarkoitus oli saada se 
päätökseen 2002, mutta tavoitteiden vaativuus edellytti vahvempia otteita 
kuin hallitus on pystynyt tekemään. Tavoitteiden ja todellisen tilanteen 
välinen ero on edelleen huomattava. Telekommunikaatioalaa on kyllä libe-
ralisoitu, kännykkäpuhelintoiminnalle on perustettu ministeriön, yhden 
portugalilaisen yhtiön  ja yhden pankin yhteisesti kehittämä yhtiö Médite-
lecom, joka on laajentunut nopeasti. Kännykän käyttäjiä oli vuonna 1999 
ainoastaan 250 000, mutta vuonna 2002 jo viisi miljoonaa. Laajakaistamak-
sut ovat Egyptissä ja Marokossa alueen halvimmat. Voidaan myös sanoa, 
että Lähi-Itä on taas kerran hankalan ratkaisun edessä: soveltuuko muualla 
kehitetty teknologia alueen oloihin? Television kohdalla on jo nähty, ettei 
näin ole helposti käynyt. 

Marokko ja Yhdysvallat solmivat vuonna 2002 vapaakauppasopimuksen. 
Sopimus julistaa, että Marokko on ”dynaaminen markkina Euroopan, Afri-
kan ja Lähi-Idän risteyksessä.” Vapaakauppasopimuksen jälkeen Marokon 
ja Yhdysvaltojen kauppa onkin ollut kasvussa. Näillä kahdella maalla on 
myös varsin samanlaiset tavoitteet niin taloudessa kuin informaatioyhteis-
kunnan rakentamisessa, mutta vertailu ontuu silti – kyseessä ovat yhtäällä 
yksi maailman suurimmista talousmahdeista ja toisaalla maatalousvaltai-
nen kehitysmaa. Jotta Marokko saavuttaisi informaatioyhteiskuntatavoit-
teensa, tarvitaan vielä paljon. Yhteiskuntapolitiikkaa on rukattava, jotta se 
istuisi teollisuuspohjaiseen toimintaan, ja koulutusjärjestelmälle on teh-
tävä iso remontti. Sananvapautta on lisättävä. Yhdysvallat on ollut halu-
kas tuomaan maahan informaatioteknologiaa, mutta sopiiko se vahvaan 
kuningasvaltaan ja heikkoon hallintoon? 

Tämä epävarmuus sopii kaikkiin Lähi-Idän valtioihin, jotka ovat innok-
kaita edistämään internetin leviämistä ja sen myötä tulevaksi oletettua 
taloudellista hyötyä, mutta asian ydin ei ole täysin valjennut hallitsijoille. 
Rakenteita ei haluta muuttaa, eivätkä nämä maat ole myöskään halukkaita 
muuntamaan suuria informaatiomääriä verkkoon. Tutkija Arjun Appadu-
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rai puhuu informaation irrottamisesta maasta, maantieteellisen kytkyeen 
heikentämisestä. Arabimaissa kaikki liittyy kaikkeen – kuten myös se yksin-
kertainen seikka, että informaatioyhteiskuntaa vastaan haraa myös luku-
taidottomien suuri määrä. Marokossa arvellaan kunnon lukutaidon yltävän 
hädin tuskin puoleen väestöstä. Naisten keskuudessa lukutaidottomia 
on enemmistö. Saudi-Arabiassa lukutaitoprosentti yltää hädin tuskin yli 
20:een, ja Iranissa se on 25.

Tutkija Naomi Sakr (2001) on todennut, että Lähi-Idän ihmisillä – lukutaitoi-
silla yhtä lailla kuin lukutaidottomilla – on nälkä sensuroimattoman infor-
maation ääreen. Siksi satelliittitelevisio on toistaiseksi tärkein muutoksen 
kanava, ei internet. Ja valitettavasti arabialueen hallitsijat käyttävät luku-
taidottomuutta selityksenä sille, miksi sananvapaus voi käydä vaaralliseksi.

Mutta vaikka yhtäläisyys- ja kysymysmerkkejä voidaankin vetää radion ja 
television tulon ja internetin leviämisen välille, on syytä muistaa, että inter-
net on sittenkin oma lukunsa. Se rakentuu verkostojen varaan, ja verkostot 
ovat notkeampia muuttumaan kuin tiukat rakenteet. Joka tapauksessa 
internet on tarjonnut monille toisinajattelijoille helpohkon mahdollisuu-
den levittää sanomaansa. 

Rachid Boumashoul
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6.  Aasian media

Maailman internetin käyttäjistä melkein puolet (44,8 %) asuu Aasiassa ja yksi 
prosentti Australian ja Tyynenmeren alueella. Aasian maista Kiinalla on eni-
ten internetin käyttäjiä (538 miljoonaa). Seuraavina ovat Intia (137), Japani 
(101), Indonesia (55), Etelä-Korea (40), Filippiinit (34), Vietnam (31), Pakistan 
(29), Thaimaa (20) ja Malesia (18).

Lähde: Internet World Stats 2014

44,8% Aasiassa
55,2%

1% Australian ja Tyynenmeren alueella
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Aasia on maailman laajin maanosa, niin maantieteeltään kuin väkiluvul-
taankin: väkeä Aasiassa on reilut neljä miljardia. Aasiaan kuuluu kaksi 
maailman väkirikkainta maata, Kiina ja Intia, ja väkiluvultaan suuri on Indo-
nesiakin. Valtioita maanosaan kuuluu nelisenkymmentä, jos kohta luvut 
vaihtelevat, sillä Aasian ääriviivoja on piirretty monella tapaa. Joissakin 
tarkasteluissa arabimaat ja Israel, joskus jopa Kypros lasketaan kuuluviksi 
Aasiaan, ja joissakin tapauksissa Venäjä on laskettu kokonaan tai osittain 
siihen kuuluvaksi. Useimmiten Hongkong ja Taiwan on tällaisissa tilastoissa 
katsottu itsenäisiksi valtioiksi, koska niiden mediarakenne on olennaisesti 
toisenlainen kuin Kiinan, johon ne muodollisesti kuuluvat.  

Valittiinpa mikä tarkastelutapa hyvänsä, Aasian mediakartan piirtämi-
nen käy hyvin haasteelliseksi. Mukana on Japanin kaltaisia maita, joiden 
mediaolot eivät pääpiirteissään eroa paljon Euroopan tai Pohjois-Ameri-
kan maista. Toisaalta mukana on ääritapaus Pohjois-Korea, jonka medi-
arakenteista ei tiedetä juuri mitään, ja paljon on muitakin maita, joiden 
mediasta silmiimme osuus vain välähdys hetkittäin – Vietnam, Myanmar, 
Laos, Burma, Nepal. Ja paljonko tiedämme edes suomalaisten suosiman 
lomakohteen Thaimaan mediaoloista? 

Yleensä Aasia jaetaan neljään eri lohkoon: Kaakkois-Aasiaan (esim. Kam-
bodzha, Laos, Thaimaa, Vietnam), Itä-Aasiaan (esim. Etelä-Korea, Japani, 
Kiina, Pohjois-Korea), Keski-Aasiaan (esim. Kazakstan, Kirgisia, Mongolia, 
Uzbekistan) ja Etelä-Aasiaan (esim. Afganistan, Bhutan, Indonesia, Intia, 
Nepal, Singapore), mutta esimerkiksi Unesco määrittelee alueiden rajat 
hieman toisin. Tarjottuja tilastoja ja vertailulukuja on siis syytä tulkita 
varoen. Tärkeintä on itse asiassa huomata se, että tilastolliset keskiarvot 
eivät osoita juuri mitään muuta kuin, että useimmat Aasian maat eivät 
kuulu sen paremmin maailmantilastojen häntäpäähän kuin kärkeenkään, 
mutta joukossa on huippujakin. 

Monissa Aasian maissa useimpien tiedotusvälineiden käyttö on kasvanut 
edelleen nopeasti, sillä vaurastuminen ja median kulutuksen varsin matala 
lähtötaso ovat luoneet kasvumahdollisuuksia. Aasian maille on ominaista 
vahva paikallisilla kielillä toimiva media, vaikka englanninkielinen media 
onkin suhteellisen vahva entisissä Britannian siirtomaissa Intiassa ja Pakis-
tanissa sekä Filippiineillä. Useissa Aasian maissa valtakieliä on vain yksi, 
mikä helpottaa omakielisen median kehittymistä. 

Köyhemmissä Aasian maissa television kehitys alkoi vasta 1980-luvulla, 
esimerkiksi Laosissa, Nepalissa ja Myanmarissa televisiolähetykset alkoivat 
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vasta 1980-luvulla ja Bhutanissa vasta 1999; Bhutan oli tuolloin viimeinen 
maailman maa, joka aloitti televisiotoiminnan. 

Kansainväliset vaikutteet ja mediabrändit ovat levinneet myös Aasiaan. 
Esimerkiksi Cosmopolitan-lehti ilmestyy Kiinassa (omat painokset myös 
Taiwanissa ja Hongkongissa), Intiassa, Indonesiassa, Vietnamissa, Etelä-
Koreassa, Thaimaassa, Filippiineillä ja myös alueen pienemmissä maissa 
kuten Mongoliassa, Malesiassa ja Singaporessa. Cosmopolitanin perässä 
ovat tulleet muut länsimaiset formaattilehdet kuten Elle, Vogue ja Harper’s 
Bazaar. Voguella on kiinalainen, japanilainen ja korealainen painos, ja Elle 
ilmestyy Kiinassa, Japanissa, Koreassa, Thaimaassa ja Vietnamissa. Harper’s 
Bazaarilla on puolestaan oma versionsa Kiinassa, Japanissa, Koreassa, Inti-
assa, Indonesiassa, Malesiassa, Singaporessa ja Vietnamissa. Näiden lisäksi 
Kiinassa ilmestyy japanilaista aineistoa käyttävä Ray Li. Myös australialaiset 
aikakauslehdet kuten Cleo ovat perustaneet omia painoksiaan Kaakkois-
Aasian maihin.

Vaikka aikakauslehtien sisältöä mukautetaankin paikallisiin oloihin, ne tuo-
vat mukanaan myös uusia kulttuurivaikutteita. Ne ovat myös muuttaneet 
paikallisten aikakauslehtien sisältöjä. Playboy on ollut kielletty joissakin 
Aasian maissa kuten Kiinassa, mutta se ilmestyy omina versioinaan esimer-
kiksi Filippiineillä ja Thaimaassa, ja se ilmestyi aikaisemmin mutta joutui 
heikon menestyksen vuoksi lopettamaan Japanissa, Australiassa, Indone-
siassa, Taiwanilla ja Hongkongissa. Kansainvälisten brändien leviämisen 
taustalla on ollut Aasian maiden vahva talouskasvu, joka on synnyttänyt 
tällaisia lehtiä lukevan keskiluokkaisen yleisön, ja osaltaan myös maiden 
suuri koko, mikä tekee niistä houkuttelevia markkina-alueita. 

Aasiassa ilmestyy 75 maailman sadasta suurilevikkisimmästä sanomaleh-
destä. Japanihan on Pohjoismaiden ohessa sanomalehtien lukemisessa 
maailman kärkeä, joskin lehdenluku on sielläkin hienoisessa laskussa. Sen 
sijaan sanomalehtien lukeminen kasvaa edelleen useissa muissa Aasian 
maissa, joissa sanomalehti on vielä muutama vuosikymmen sitten ollut 
suhteellisen harvinainen isojen kaupunkien ulkopuolella. Uusien talous-
mahtien nouseva keskiluokka on viime vuosikymmeninä kiinnostunut 
sanomalehdistä aivan uudella tavalla. 

Internetin käytössä Aasian isot ja vauraat maat ovat maailman kärjessä: 
”ICT-indeksin” eli uuden teknologian yleistä kehittyneisyyttä osoittavan 
listan 20 kärkimaan joukossa on kuusi Aasiasta ja Tyynenmeren alueelta. 
Vuonna 2008 kärkeä piti Ruotsi, kolmantena Luxemburgin jälkeen tuli 
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Etelä-Korea, Japani oli kahdeksantena, Hongkong yhdentenätoista, Sin-
gapore neljäntenätoista, Australia oli viidestoista ja Uusi Seelanti kuu-
destoista. Suomi oli kahdestoista. Toisaalta köyhemmissä Aasian maissa 
internetin käyttö on vielä vähäistä. Intian vuoden 2011 väestölaskennan 
mukaan vain 0,7 prosentilla kotitalouksista oli tietokone, jossa oli interne-
tyhteys. Tosin matkapuhelin oli saavuttanut jo puolet väestöstä (vuonna 
2001 puhelin oli vain 9% Intian kotitalouksista). 

Taulu 6:1 Aasian media: Sähköiset välineet 

Maanosa   % talouksista % talouksista  Internetin  
   omistaa radion omistaa TV:n käyttö 1000 
                                                    asukasta kohden  
    (2002)    (2002)   (2006)  
    

Keski- ja Etelä-Aasia  58  59    59

Itä-Aasia   62  74  250

Tyynen meren alue  75  45  174

Lähde: Unesco 2006

Taulu 6:2 Aasian sanomalehtimarkkinat 

Maanosa             Sanomalehtiä                 Levikki 
   miljoonaa asukasta kohden tuhatta asukasta kohden

Keski- ja Etelä-Aasia      2   23

Itä-Aasia      4                      158

Tyynenmeren alue   78                        71

Lähde: Unesco 2006
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Kokonaiskuva tulee entistä hajanaisemmaksi, jos otetaan tarkasteluun 
mukaan Tyynen valtameren alue (Australia, Uusi Seelanti, pienet Tyynen-
meren saarivaltiot) kuten mediatilastoissa on usein tehty.  Varsinkin Japani, 
Australia, Singapore ja Uusi Seelanti nostavat tilastolukuja reilusti ylemmäs 
kuin Aasian kaikkien maiden lukemat edellyttäisivät.  Japanissahan sano-
malehtien lukeminen on maailman kärkeä ja myös internetin käyttö on 
korkealla, Tyynenmeren alueella taas on paljon volyymiltaan pieniä lehtiä, 
mutta myös internetin käyttö on runsasta. Ja vaikka internetin käyttö-
prosentti ei Kiinassa kovin korkea kansainvälisesti ole, on syytä muistaa, 
että se silti kattaa lähes 540 miljoonaa ihmistä ja merkitsee aidosti uuden 
viestinnällisen ulottuvuuden aukeamista maassa, jossa konventionaalinen 
media on monin tavoin säänneltyä.

Muutamalla alalla maailman terävin kärki tulee Aasian alueelta: sanoma-
lehtien tuotanto ja käyttö Japanista, elokuva- ja televisioviihdeteollisuus 
Intiasta, Hongkongista sekä Australiasta ja Uudesta Seelannista, yhteisöra-
dio (community radio) ennen kaikkea Thaimaasta ja Intiasta. Yhteisöradi-
oita on jonkin verran kyllä lähes kaikissa Aasian maissa. 

Television katselu on Japanissa suunnilleen samalla tasolla kuin Pohjois-
maissa. Sama pätee Etelä-Koreaan, Australiaan ja Uuteen Seelantiin – 
kolme tuntia tai vähän alle. Maksu-TV ja digitaaliset kanavat ovat erityisesti 
suosiossa Etelä-Koreassa, Taiwanilla, Singaporessa ja Hongkongissa. 

Intian elokuvateollisuus on tuotannoltaan maailman laajinta, mutta se 
tuottaa elokuvia etupäässä kotimaiseen kulutukseen. Hongkongin, Aust-
ralian ja Uuden Seelannin elokuvatuotanto taas on etupäässä syntynyt 
kyseisiin maihin taloudellisista syistä.  Australialainen televisiosarja ei kiin-
nity lujasti Australiaan, vaan se tuotetaan maassa siksi, että tuottaminen 
on siellä halvempaa kuin Yhdysvalloissa tai Englannissa. Formaatit ovat 
pitkälti samoja. 

Intiassa yhteisöradio on ollut lähinnä maaseudun väen valistuskanava, 
joka on välittänyt tietoa niin maanviljelytavoista, terveyskasvatuksesta 
kuin naisten aseman kohentamisesta. Thaimaan yhteisöradioiden 
profiili on hyvin toisenlainen. Yhteisöradioita on maassa kolmisen 
tuhatta. Suurin osa perustettiin kiistellyn entisen pääministerin Thaksin 
Shinawatran ollessa vallassa. Hän valjasti ne valtion tiedotustoiminnan 
piiriin ja pyrki näin tavoittamaan maaseudun asukkaita. Kun valta vaihtui, 
yhteisöradioiden toimintaa ryhdyttiin valvomaan, ja osa on ajettu alaskin. 
Osa Thaimaan aktiivisimmista yhteisöradioista toimii Burman rajalla. Ne 
ovat hyvin poliittisia, sillä ne ajavat Karen-kansan itsenäisyyspyrkimyksiä  
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(www.bordermedia.org). Thaimaan sähköiset välineet – erityisesti televisio 
– ovat kohtalaisen tiukan kontrollin alla, kun taas sanomalehdet toimivat 
tuntuvasti vapaammin. Sama periaate on vallalla monissa Aasian maissa.

Osassa Aasiaa ovat nopeat olojen muutokset olleet tyypillisiä. Väkirikkaan 
Indonesian media oli presidentti Suharton aikana erittäin tiukasti sään-
neltyä. Nykyään sen toiminta on tuntuvasti vapaampaa, mutta perintönä 
varhemmista ajoista on jäänyt muutamia kummallisuuksia: esimerkiksi 
kaikkien televisioasemien täytyy perustamisvaiheessa toimia pääkaupunki 
Jakartassa, vaikka ne myöhemmin siirtyisivät toisaalle. Freedom House –
keskuksen mittausten mukaan Indonesia kuuluu mediavapauksien osalta 
”osittain vapaa” –ryhmään, jossa hallitus osittain edelleen valvoo mediaa 
mutta ei varsinaisesti rajoita sananvapautta tai ihmisoikeuksia. Olojen 
vapauduttua myös sanomalehtien lukumäärä on kasvanut nopeasti.

Televisio kattaa nykyään 97 prosenttia Indonesian väestöstä – katsojia saat-
taa siis olla peräti lähes 240 miljoonaa silloin, kun maan suosituin saippua-
sarja Cinta Fitri lähetetään tai kun Manchester United pelaa. Sillä on faneja 
Indonesiassa yli 55 miljoonaa. (Redwing) Mediayleisöjen nopea kasvu on 
myös luonut pohjaa internetin käytön kasvulle. Televisio on edelleen maan 
pääväline, mutta vuonna 2012 internetpohjaiset välineet ohittivat radion 
ja sanomalehdistön ulottuvuudessa. Indonesiaa on kutsuttu maailman 
Twitter-maaksi. Niin tai näin, sosiaalinen media on erittäin suosittua Indo-
nesian kaupungeissa, ja sosiaalisessa mediassa myös syntyi syksyllä 2013 
varsinainen vastalausemyrsky, kun kävi ilmi, että Australian viranomaiset 
olivat salakuunnelleet muun muassa Indonesia presidentin puhelinta (The 
Sydney Morning Herald 3.10.2013).

Indonesiaakin monivaiheisempaa on ollut Vietnamin mediakehitys. Ensim-
mäiset sanomalehdet perustettiin jo 1800-luvun lopulla, ja vaikka käytetty 
kieli oli useimmiten vietnam, lehdet olivat Ranskan siirtomaahallinnon 
perustamia. Sähköisellä puolella siirtomaaisäntien kontrolli oli tiukempaa. 
Ensimmäinen radioasema Radio Saigon  perustettiin 1920-luvulla, mutta 
se oli tarkoitettu ainoastaan maassa asuville ranskalaisille, ja ohjelmissa 
käytettiin ranskaa. Vietnamilaisilta oli jopa kielletty radiovastaanottimien 
omistaminen. Ensimmäiset vietnaminkieliset radioasemat perustettiin 
1940-luvun loppupuolella. Vietnamin sodan aikaan televisio lähti käyntiin 
sekä Saigonissa amerikkalaisten rahoituksella että Hanoissa  kuubalaisten 
tuella. Propagandasota oli vahvaa molemmin puolin (Hallin 1984). Sodan 
päättymisen jälkeen mediajärjestelmä muutettiin taas kerran uuteen muo-
toon. Edelleen julkisen hallinnon valta on kohtuullisen vahva kaikissa väli-
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neissä, ja erityisen varuillaan hallitus on ollut sosiaalisen median nopeasta 
kasvusta. Nykyään jo kolmannes 90-miljoonaisesta väestöstä on säännöl-
lisesti internetin ulottuvilla. Syksyllä 2013 sosiaalisen median suosiosta 
pelästynyt hallitus uhkasi rangaista sakoilla sosiaalisen median käyttäjiä, 
joiden puheenvuorot voitaisiin luokitella ”propagandaksi valtiota vastaan” 
tai ”vanhoilliseksi ideologiaksi” (Reuters). 

Vuosien mittaan ovat eritoten keskisuurten maiden radio- ja televisioyh-
tiöt eri puolilla Aasiaa pyrkineet yhteistyöhön ja Eurovisiovaihdon tyyppi-
seen toimintaan, mutta se ei oikein ole ottanut tulta. Syitä on epäilemättä 
monia, sekä kulttuurisia, kielten erilaisuuteen pohjautuvia kuin taloudelli-
siakin.

Niin erilaisia kuin Aasian maiden mediaolot ovatkin, selvää regionalismia-
kin on havaittavissa eritoten televisio-ohjelmien kaupassa ja katselussa. 
Aasialaiset suosivat aasialaista, vaikka  esimerkiksi amerikkalaiset televi-
siosarjat ovat myös suosittuja. Alueellista yhteisyyttä pyritään myös tietoi-
sesti ruokkimaan. Yksi osoitus tästä on Aseavision laulukilpailu (Asia-Pacific 
Song Contest), jota parhaillaan viritellään yli tusinassa Aasian televisioyh-
tiössä. Idea rakentuu samaan formaattiin kuin Eurovision laulukilpailussa. 
EBU (Euroopan yleisradiounioni) myi formaatin Aasiaan muutama vuosi 
sitten. Aasian kilpailu käydään kaupallisten televisioyhtiöiden keskuu-
dessa, mutta senkin kehittelyssä on tullut samantyyppisiä vaikeuksia kuin 
uutisfilmikaupassa.  Suunnittelu vie aikaa. 

Alueella on myös toiminut jo yli 40 vuotta poikkeuksellinen mediayhteisyy-
den vahvistaja, Singaporessa sijaitseva epäkaupallinen AMIC (Asian Media 
and Information Centre), joka kouluttaa, tutkii ja julkaisee media-alaan 
kuuluvaa kirjallisuutta sekä järjestää teemakonferensseja. Toki AMIC:n 
mahdollisuus vaikuttaa alueensa mediaoloihin on rajallinen verrattuna 
Aasian suuriin kaupallisiin yrityksiin.

 
Maatarkastelut

Seuraavissa luvuissa tarkastellaan lähemmin Intian, Japanin ja Kiinan 
mediaoloja.  Kiina ja Intia kuuluvat ns. BRICS-maihin (Brasilia, Venäjä, 
Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka), nouseviin talousmahteihin, joissa erityisesti 
internetin käytön laajuutta on kiintoisaa pohtia. Japani taas on tunnetusti 
maa, jossa lehtien lukeminen on huikealla tasolla ja joka on ollut herkkä 
omaksumaan ja kehittämään edelleen uusia innovaatioita. Maavalinta 
voidaan kyseenalaistaa sanomalla, että jos kohta nämä isot maat kiistatta 
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ovat tarkemman tarkastelun arvoisia, myös Aasian pienempien maiden 
mediaoloja tulisi selvitellä. Vieläkin raskaampi puute ehkä on se, että maa-
ilman suurin muslimimaa eli Indonesia on jätetty tarkemman tarkastelun 
kohteista pois. Syynä on se, että aineiston hankinta osoittautui varsin han-
kalaksi. Muutama artikkeli (esim. Mahoni 2010) on olemassa, mutta yleis-
esitykset puuttuvat.
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Kiinan merkitys maailmataloudessa ja politiikassa on kasvamassa. Kiina on 
avannut ovet ulkomaiselle pääomalle, mutta aikoo itse samalla kansain-
välisille markkinoille. Pekingiin sijoittuvassa televisiosarjassa Kännykkä 
(Shou Ji, 2010) kuvataan globaalin mediamaailman vaikutusta ihmisten 
elämään ja kiinalaiseen yhteiskuntaan. Pekingiläisen televisioaseman 
työntekijät saavat oppia yhdysvaltalaisesta Oprah Winfrey –keskusteluoh-
jelmasta ja stailaavat itseään kaupallisen median tarpeisiin. Päähenkilön, 
suuriin ikäluokkiin kuuluvan juontajan lapsuudessa 70-luvulla radio oli 
vielä yleisin viestintäväline ja lankapuhelin käytössä vain kylän toimistossa. 
Vuonna 2010 oma kännykkä oli 840 miljoonalla kiinalaisella ja televisiolla 
oli miljardi katsojaa eli lähes koko väestö, josta vajaa puolet asuu edelleen 
maaseudulla. Nopeasti kehittyneistä mediamarkkinoista muodostuu tele-
visiosarjassa synkkä kuva. Se kertoo melko realistisesti niistä ristiriidoista, 
joita talousuudistus yleensä ja medioiden kaupallistuminen erityisesti syn-
nyttävät ihmisten arjessa ja pohdinnoissa kiinalaisen yhteiskunnan tulevai-
suudesta. 

Kiinalainen yhteiskunta on viimeisten 30 vuoden aikana kokenut kaksi 
samanaikaista kehityskulkua: voimakkaan teollistumisen ja siirtymisen 
informaatioyhteiskuntaan. Kahdeksankymmentäluvulla puoluejohtaja 
Deng Xiaopingin tuella ja luotijunan vauhdilla alkanut modernisoitumis-
kehitys on yhdistelmä markkinataloutta ja perustuslaillista demokratiaa. 
Poliittista pragmatismia taloudessa edustavan World Trade Organizationin 
(WTO) jäsenyyden (2001) seurauksena myös mediamarkkinat ovat kasva-
neet ripeästi. Informaatio- ja viestintäteknologian kehitys on tukenut siirty-
mistä massaviestinnästä massojen omaan kommunikaatioon. Medioiden 
verkkosivustot, internetin keskustelupalstat ja mikroblogit ovat luoneet 
uudenlaisen toimintaympäristön kansalaisaktivismille ja tutkivalle jour-
nalismille. Samalla globaalit trendit ovat alkaneet vaikuttaa kiinalaisten 
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arvomaailmaan. Kulutuskulttuurin ja traditionaalisen kulttuurin jännitteet, 
kansallisten ja paikallisten televisioasemien runsaus ja erityisesti nuorille 
ominainen internetin käyttö ovat manner-Kiinassa jo arkipäivää.

Kiinan erityispiirteitä ovat varhain syntynyt sivilisaatio, suhteellisen vakaa 
poliittinen järjestelmä ja kulttuurinen omavaraisuus. Erityispiirteisiin kuu-
luu myös eri aikoina toteutettu varjelu ulkopuolisilta, ei vähinten länsimai-
silta, vaikutteilta. Kiinan yli 2000 vuotta kestänyt keisarivalta loi pohjan 
vahvalle keskushallinnolle, ja yksilön asema ymmärretään edelleen hyvin 
eri tavoin kuin länsimaisessa ajattelussa. Konfutsen filosofiassa yhteiskunta 
perustuu vahvan keskuksen ja eliitin valtaan. Konfutselaisuus korostaa 
myös perhearvoja, tottelevaisuutta ja moraalisia sääntöjä. Maailma, valtio 
ja perhe muodostavat ykseyden. Patriarkaalisen vallan perinne näkyy poli-
tiikan lisäksi mediakuvastoissa, jotka nojautuvat vielä paljolti perinteisiin 
mies- ja naisrooleihin. 

Länsimaisiin kulttuureihin verrattuna kiinalainen kulttuuri ei välttämättä 
tee eroa ihmisen ja jumaluuden välille. Hallitsija on saattanut edustaa 
taivasta ja maallisista sankareista on voinut kuolemansa jälkeen tulla pal-
vottuja jumalia. Hallitsijoilla on perinteisesti ollut vahva merkitys Kiinan 
politiikassa.

Suuria voittoja ja vahvaa kontrollia

Muutoksen nopeudesta huolimatta Kiinan poliittinen rakenne on pysynyt 
yllättävänkin stabiilina, ja samaan aikaan monet medialaitokset, kuten Kii-
nan keskustelevisio CCTV, ovat pystyneet omaksumaan markkinaideolo-
gian. Mediaryhmittymien muodostaminen on puolestaan ollut virallista 
politiikkaa jo 1990-luvun lopulta lähtien.  Puoluelehdistön merkitys on 
ehkä vähentynyt lukijoiden keskuudessa, mutta mediatalot, johon lehdet 
kuuluvat, ovat laajentaneet voittoa tuottavia lehtinimikkeitä. Kiinalainen 
mediamaisema on erikoinen yhdistelmä yhtäaikaista poliittista ideologiaa 
ja pääoman metsästystä. Tarkoituksellisesti toisistaan erotettu puolueleh-
distö ja sellaisten metropolien kuten Shanghain ja Guangdongin (Kanton) 
päivälehdet palvelevat tätä strategiaa. Medioiden omistuksesta ei ole ole-
massa tarkkoja julkisia lukuja, mutta kommunistisen puolueen väitetään 
olevan monessa tapauksessa todellinen omistaja. Yksityinen ulkomainen 
ja kotimainen pääoma ovat puolestaan riippuvaisia poliittisesta vallasta, 
ja hyvät suhteet keskushallintoon ja paikallisiin hallintoelimiin ovat siksi 
tärkeässä asemassa neuvoteltaessa mediamarkkinoista.
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Kiinan mediajärjestelmä on lähtökohtaisesti erilainen kuin valtiojohtoi-
nen, kaupallinen tai julkisen palvelun mediajärjestelmä. Kuten professori 
Zhengrong Hu (2007) toteaa, Kiinan mediajärjestelmää määrittävät varsin 
erityiset piirteet.

Ensinnäkin mediat ja internetin runkoverkot ovat valtion omistuksessa, 
mutta käytännössä monet mediateollisuuden alueet kuten sisällön tuo-
tanto ja mainonta ovat avoimia yksityiselle pääomalle. Vaikka yksityiset 
sijoitukset ovat sallittuja, hallituksella on aina viimeinen sana. Puoluejour-
nalismia edustavat paljaimmillaan puolueen päälehti People´s Daily, Cent-
ral National Radio (CNR) ja Central National Radio (CCTV). Lisäksi virallisella 
uutistoimisto Xinhua News Agency:llä on erityisasema. 

Toiseksi medialla on ristiriitainen rooli yhteiskunnassa. Se on samalla ylivoi-
mainen propagandaväline, kilpailija mediamarkkinoilla ja julkisen palve-
lun väline. Joskus poliittiset päämäärät ovat törmäyskurssilla kaupallisten 
realiteettien kanssa. Näin käy esimerkiksi silloin, kun taloudellisesti vahvat 
mediaryhmät haastavat monopoliasemassa olevan keskustelevisio CCTV:n 
asemaa.

Kolmanneksi mediajärjestelmää määrittää viestintäpoliittinen ja institutio-
naalinen monimutkaisuus ja ennakoimattomuus. Mediainstituutiot eivät 
siten ole puhtaasti yrityksiä tai korporaatioita, vaan myös hallituksen orga-
nisaatioita. Taloudelliset reformit ovat taanneet resursseja ennen kaikkea 
keskusmedioille ja rannikkoalueiden medioille. Poliittinen hallinta toimii 
sekä ylhäältä alaspäin, keskushallinnosta paikallistasolle, että kullakin pai-
kallishallinnon tasolla erikseen. Toisin sanoen mediat ovat portaittain kes-
kushallinnon, maakunnallisen, kunnallisen ja piirihallinnon ohjauksessa. 
Tämä mediainstituutioiden sidos poliittiseen järjestelmään tekee hanka-
laksi ennakoida median tulevaisuutta. Kiinan sosialistisen modernisoitu-
misprojektin erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että vaikka tärkeimmät 
mediat ovat edelleen valtion omistuksessa ja vahvassa kontrollissa, osa 
sisällöntuotannosta on avautunut yksityiselle pääomalle.

Monet hallituksen yksiköt valvovat mediaa. Yksiköiden nimet ja tehtävä-
alueet ovat erityisesti 2000-luvulla muuttuneet nopeaan tahtiin, kuten 
Yuezhi Zhao kirjassaan Communication in China (2008) osoittaa. Hän 
nimeää yhdeksi keskeiseksi yksiköksi radio-, televisio- ja elokuvatoimin-
taa valvovan SARF:n (State Administration of Radio, Television and Film). 
Sanomalehtien, aikakauslehtien, kirjojen, äänitteiden ja videoiden tuotan-
toa valvoo GAPP (General Agency of Press and Publication) ja informaa-
tioteollisuudesta vastaava ministeriö (Ministry of Information Industry) 
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puolestaan säätelee ja koordinoi internetin teknologista ympäristöä ja 
teollisuutta. 

Näiden yksiköiden ohella koneistossa on muitakin ministeriöitä, kuten 
kulttuuriministeriö sekä virastoja ja toimistoja, joilla on omat tehtävänsä 
esimerkiksi internetin valvonnassa, sisäisen turvallisuuden takaamisessa 
ja puoluepropagandan levittämisessä. Nämä virastot eivät Zhaon mukaan 
ole samalla tavalla vastuussa hallitukselle kuten länsimaissa, vaan puolue-
elimille. Näistä keskeisin on propagandaosasto PD. Esimerkiksi China Daily 
on tämän propagandaosaston alainen englanninkielinen päivälehti ja 
verkkopalvelu. Kiinan kommunistisessa puolueessa on erilaisia ryhmitty-
miä. Niiden keskinäiset suhteet voivat vaikuttaa esimerkiksi kansallisten 
katastrofien uutisoinnissa. Tietyissä uutistapahtumissa, kuten vaikkapa 
etnisissä konflikteissa tai maaseudun protestiliikkeissä, puolueen tukeman 
uutistoimiston Xinhuan raportti saattaakin olla ainoa mahdollinen infor-
maatioväylä. Muiden tehtäväksi jää lähinnä sen tarjoaman uutisaineiston 
kopioiminen. 

Moniarvoistuminen näkyy mediatuotannoissa ja kulutuksessa. Media 
tavoittaa nyttemmin koko väestön, ja tarjonta on kulutuskulttuurin läpi-
tunkemaa. Samalla joistakin välineistä on Kiinassa tullut erittäin vahvoja. 
Kiinan media on nykyisin suuren luokan liiketoimintaa, joka on keskitty-
nyt isoiksi yritysryppäiksi. Vahvimmat keräävät runsaasti voittoja mainos-
tuloista, kun taas toiset sinnittelevät taloudellisten vaikeuksien kanssa. 
Mediat eivät olekaan yksinomaan kontrollin ja sensuurin kohteita. Valtio 
hyötyy omistamiensa medioiden voitoista ja tulosta tuottavat mediatalot 
puolestaan keskushallinnon tuesta. Mainosrahoitus on kasvanut räjähdys-
mäisesti, ja markkinoita hallitsevat valtion omistamat mediakonsernit ja 
sekä valtiolliset että yksityiset tuotantofirmat. 

Tutkijat ja poliitikot puhuvatkin nykyisin valtion ja markkinoiden liitosta. 
Kun tutkijat ja poliitikot aiemmin pohtivat puoluevaltion ja median suh-
detta ja esimerkiksi sensuurin merkitystä mediatuotannolle, on keskustelu 
nyttemmin kääntynyt valtion ja markkinoiden välisiin suhteisiin. Media-
poliittiset mielipiteet eivät käy yksiin. Keskustelussa valtion ja markkinoi-
den suhteesta vastakkain ovat erityisesti länsimaista demokratiakehitystä 
puoltavat liberaalit ja hallittua talouskehitystä puoltavat vasemmistolaiset 
ajatukset.

Dramaattisesti kasvanut ja kaupallistunut mediateollisuus on pääosin 
keskittynyt suuriin itärannikon kaupunkeihin ja jättänyt jälkeensä lännen 
maaseutukaupungit. Televisio tavoittaa ohjelmistollaan jo lähes koko 
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väestön. Pääosassa ovat alueelliset televisiokanavat ja pienet paikalliset 
kanavat. Osa alueellisista kanavaryppäistä, kuten Shanghai Media Group 
sekä Hunanin ja Jiangsun televisioyhtiöt ovat menestyneet kaupallisesti 
mainiosti, ja niille on mahdollista tarjota myös laadukasta ohjelmaa. 

Mediatalouden kannalta erityisen haastavaa ovat sukupolvierot. Esimer-
kiksi tutkija Jing Wang erottelee kirjassaan Brand New China (2008) kiinalai-
set kuluttajat neljään pääryhmään sen perusteella, mitä ja miten he kulut-
tavat: Nuorin sukupolvi (syntyneet 1989–2000), sukupolvi X (s. 1977–1989), 
suuret ikäluokat (s. 1961–1976) ja kulttuurivallankumouksen sukupolvi (s. 
1945–1960). Sukupolvien olemassaolo on räikeimmillään nähtävissä tele-
visiotarjonnassa: nuorille on tarjolla omia populaarikulttuurin sävyttämiä 
ohjelmiaan kun taas toisella kanavalla tarjotaan vallankumousnostalgiaa.

Journalismia kiinalaiseen tapaan

Varhaisin sanomalehti Di Bao ilmestyi Tang dynastian aikana (618–907). 
Pitkän feodaalihistorian aikana sanomalehti palveli ennen muuta hallin-
non tarpeita julkistaen keisarin määräyksiä ja ilmoituksia. Journalismin 
synty ajoittuu 1800-luvulle, jolloin alkoivat ilmestyä ensimmäiset moder-
nit sanomalehdet. Kiinalaisen journalismin erityispiirteinä voidaan nähdä 
kirjallisen ilmaisun pitkän perinteen lisäksi valtion keskeisempi rooli paine-
tussa kulttuurissa kuin esimerkiksi Euroopassa (McKinnon1997). Yksittäis-
ten sanomalehtien ja toimittajien historia osoittaa kuitenkin, että vaikut-
teita on eri aikoina otettu myös läntisestä journalismista.

Yhtä journalistista ihannetta on vaikea nyky-Kiinasta vaikea löytää kuten 
Jonathan Hassid (2011) toimittajahaastatteluihin perustuva tutkimus 
osoittaa. Varsin itsenäisesti toimivien ja itseään kansan edustajina pitävien 
ammattilaisten rinnalla on nähtävissä amerikkalaistyylinen ammattikunta, 
jolle on tärkeää toimia neutraalina objektiivisen tiedon jakajana. Näiden 
välissä ovat vielä niin sanotut puolueen äänitorvet ja ilman erityistä profes-
sionaalia eetosta toimivat päivittäistoimittajat. 

Kiinassa on noin 2200 sanomalehteä ja seitsemisen tuhatta aikakausleh-
teä. Ihmiset hankkivat lehtensä pääosin kadun varsien lehtikioskeista.  
Kiinan suurissa kaupungeissa ilmestyy lähes 300 päivälehteä. Lukijakunta 
on kuitenkin edelleen suurin taloudellisesti kehittyneissä itärannikon maa-
kunnissa. Suurimpien 20 lehden joukosta peräti 15 ilmestyy itärannikon 
suurissa metropoleissa kuten Shanghaissa. Yhdeksässä taloudellisesti 
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kehittyneimmässä maakunnassa päivälehtien mainostulot yltävät noin 60 
prosenttiin kaikista tuloista. Mainostulot kytkeytyvät tietysti lukijakunnan 
määrään. Rahaliikenteen kannalta tärkeä strategia on työnjako saman leh-
tiryhmän sisällä. Tässä kaksoisstrategiassa osa lehdistä on pitänyt ideologi-
sen tehtävänsä keskittymällä poliittiseen raportointiin, ja toiset puolestaan 
ovat kääntyneet markkinoiden suuntaan kasvattamaan mainostuloja.

Kommunistisella puolueella ja sen propagandaosastolla on monia keinoja 
valvoa julkisen mielipiteen muodostamista. Tärkeitä ovat CCTV:lle ja uutis-
toimisto Xinhua:lle annetut mandaatit. Lisäksi epäsuoralla sensuurilla ja 
suostuttelulla on oma roolinsa. Epäsuora valvonta toteutuu kansallisella 
ja paikallisella tasolla muun muassa säännöllisissä tapaamisissa, joissa toi-
mituksia voidaan rohkaista uutisoimaan tai olemaan uutisoimatta tietyistä 
tapahtumista ja henkilöistä. Tästä syystä esimerkiksi ihmisoikeusaktivistien 
pääsy julkisuuteen on ainakin virallista tietä hankalaa. On myös olemassa 
rajoituksia, jotka estävät esimerkiksi Pekingin medioita raportoimasta 
Shanghain asioista. Niitä on kuitenkin vaikea ennakoida, sillä asiat riippu-
vat myös yksittäisistä valvovista viranomaisista ja johtavista poliitikoista. 
Uutistuotannolla on lisäksi omat lainalaisuutensa, joihin ei puolueenkaan 
kontrolli aina ulotu. Valtion ja median välillä käydään tässä mielessä jatku-
vaa taistelua hegemoniasta (Zhang 2011). Kiinalaisen toimittajan väitetään 
tekevän työtään yhtä aikaa kahdessa ajassa ja paikassa. Toisin sanoen hän 
todistaa työssään sekä virallista että epävirallista uutismaailmaa. Viime 
mainitussa internetillä on entistä suurempi rooli. (Yu 2009). Tärkeästä ase-
mastaan julkisuuden tuottajana huolimatta tai ehkä juuri siksi toimittajat 
ja journalismi ei ole täysin säästynyt korruptiolta (Zhao 1998).

Tutkiva journalismi on viimeisten 20 vuoden aikana tarjonnut toimittajille 
tärkeän ammatillisen identifioitumismahdollisuuden (Burgh 2003) erityi-
sesti 1990-luvulta lähtien. Tuolloin CCTV aloitti kaksi tutkivalle journalis-
mille omistautunutta ohjelmaa: Focus (1994) ja News Probe (1996). Näitä 
seurasivat pian vastaavat alueelliset ohjelmat. Lehdistön puolella oltiin 
hitaampia. Ensimmäiseksi tutkivaa journalismia hyödynsi lehdistössä 
Guangdongissa (Kanton) ilmestyvä Southern Weekend, jonka konsepti 
samalla muuttui viihteellisestä tabloidista viikoittain ilmestyväksi lehdeksi. 
Suurkaupungeissa tutkiva journalismi saavutti huippunsa 2000 – luvulle 
tultaessa. Jutut käsittelivät tyypillisesti paikallisten hallintovirkamiesten 
väärinkäytöksiä ja korruptiota, ympäristöongelmia, isoja rikosjuttuja, 
sosiaalisesti heikompien ihmisryhmien asemaa ja vaaleja. Tutkivalla jour-
nalismilla oli virallinen tuki, ja siihen kannustettiin myös journalismikoulu-
tuksessa. Kun paikalliset ja alueelliset epäkohdat sekä erityisesti yksittäiset 
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virkamiehet ja liikemiehet joutuivat riepottelun kohteeksi, journalismi 
saattoi samaan aikaan sekä palvella että haastaa kommunistisen puolueen 
legitimiteettiä. 

Tilanne muuttui oleellisesti vuoden 2003 tienoilla, minkä jälkeen tutkiva 
journalismi on keskittynyt pääosin lehdistöön. Kiinalaista tutkivaa jour-
nalismia analysoineen Jingrong Tongin (2011) mukaan tilanteen muut-
tumista ennakoi kolme tekijää. Ensinnäkin journalismi ryhtyi ottamaan 
hampaisiinsa myös keskushallinnossa tapahtuneita epäkohtia. Näistä yksi 
keskeinen oli Kiinan hallituksen yritys peitellä SARS–epidemian levinnei-
syyttä ja vakavuutta. Toinen liittyi objektiivisuuden idean vahvistumiseen 
ammattikunnassa: journalistikunta alkoi sisäistää ajatuksen, että faktat ja 
mielipiteet tulisi pitää erillään toisistaan ja taata journalistinen autonomia. 
Kolmantena vuoden 2003 käännettä ennakoivana tekijänä oli yleisön osal-
listuminen ja tuki. Varsinkin internet on myöhemmin mahdollistanut infor-
maation saatavuuden ja nopean kulun. Kun journalismi alkoi vähitellen 
tarttua yhä määrätietoisemmin yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja tabuihin, 
siitä alkoi tulla myös uhka vallanpitäjille. 

Hallituksen rajoitusyrityksistä huolimatta tutkiva journalismi ei ole kadon-
nut. Keskusjohdon suhde siihen on toki ristiriitainen: sen on poliittisista ja 
imagosyistä pakko pitää yllä jo Maon korostamaa ajatusta itsekritiikistä, 
mutta samalla sille on tärkeää pitää viimekätinen kontrolli omissa käsis-
sään. Tutkiva journalismi on myös valtaa pitäville tärkeä väline poliittisissa 
valtataisteluissa ja se voi ’vuotaa’ informaatiota julkisuuteen hyvin eri 
syistä. Ristiriitaista suhtautumista kuvaa sekin, että tutkivalla journalismilla 
tehdään rahaa. Siitä on tullut erityisesti lehdistön kilpailuvaltti, jolla pyri-
tään pitämään lukijoiden kiinnostusta yllä. Tärkeä tekijä tutkivan journa-
lismin säilymiselle on ollut yhteistyö eri mediaorganisaatioiden välillä, toi-
sin sanoen isoissa ja vaikeissa tapauksissa informaatiota saatetaan kerätä 
yhdessä, jakaa se strategisesti osiin ja julkaista pienissä erissä. Internetin 
merkitystä ei voi vähätellä. Kuten Tong toteaa, se pitää tutkivan journalis-
min elävänä: se tarjoaa resursseja, mutta myös moninkertaistaa uutisten 
leviämisen. (Tong 2011)

Liberaaleista demokratioista poiketen journalismi on Kiinassa edelleen 
sidoksissa filosofiseen traditioon. Näistä erityisesti konfutselaisuus suuntaa 
suuria odotuksia sivistyneistöön, jonka tulisi olla kansan ja kansakunnan 
puolella ja pelastaa nämä mahdollisilta tuhoilta. Viimeisen keisarikun-
nan, Qing dynastian loppuaikoina syntynyt liberaali lehdistöteoria yhdisti 
ennakkoluulottomat sivistyneistön jäsenet ja uudistusmieliset porvarit 
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edistämään vapaan lehdistön syntyä Kiinassa ja valistamaan kansaa uudis-
tuksista. Maolaisuudesta sen sijaan kumpuavat ajatukset journalismin 
itsekriittisyydestä, median roolista erityisenä sillanrakentajana vallanpi-
täjien ja kansan välillä. Länsimaiseen tutkivaan journalismiin verrattuna 
toimittajien kansalaisia valistavassa roolissa on nähtävissä myös elitismiä, 
ennen kaikkea epäilyä kansalaisten omaan kykyyn arvioida tapahtumien 
merkitystä. (Tong 2011)

Televisio modernisoitumisen symbolina

Ensimmäinen radio-ohjelma kuultiin Kiinassa 1923 Shanghaissa sijaitse-
van ja yhdysvaltalaisen E. G. Osbornin perustaman radioyhtiön lähettä-
mänä. Televisiolähetykset alkoivat puolestaan syyskuussa 1958 Pekingissä. 
Ensimmäiset mustavalkoiset televisiolaitteet tuotiin Neuvostoliitosta, ja 
ohjelmia katseltiin yleisissä tiloissa. Vuosina 1923–1978 lähetykset olivat 
luonteeltaan poliittisia, noihin aikoihin Kiinassa oli jatkuvasti meneillään 
joko avoin sotatila tai ideologinen taistelu eri poliittisten ryhmien välillä. 
Televisiolähetysten yleistyttyä 1970-luvulla radio oli edelleen tärkein säh-
köinen media. Yhdessä vuosikymmenessä televisio otti sekä lehdistön että 
radion paikan tärkeimpänä uutismediana. Televisiosta tuli osa hallituksen 
tietoista politiikkaa, sillä television nähtiin vauhdittavan Kiinan moderni-
soitumista. Vastaanotinten nopea leviäminen kotitalouksiin riippui tietysti 
myös katsojista. Kanavien määrä ja lähetysaika kasvoivat nopeasti 1990–
luvulla.

Manner-Kiinan televisio on alusta lähtien eronnut Taiwanin ja Hongkongin 
televisiojärjestelmistä siinä, että valtiolla on monopoli ja televisiotoiminta 
on  ollut viime kädessä puolueen kontrolloimaa. Samalla televisiokulttuuri 
on kuitenkin voimakkaasti kaupallistunut (Chan 2009). Kun vielä parikym-
mentä vuotta sitten poliittinen sisältö dominoi televisiotarjontaa, on tilanne 
nyt dramaattisesti erilainen. Maksullinen digitaalinen televisio on lisännyt 
kanavavaihtoehtoja ja mahdollistanut ohjelmien seuraamisen lähes missä 
tahansa. Kodeissa ja ravintoloissa käytetään perinteisiä televisiovastaanot-
timia, työpaikoilla ohjelmia seurataan kannettavista tietokoneista ja met-
roissa kännyköistä. Korealaiset ja japanilaiset saippuasarjat ovat suosittuja 
erityisesti nuorten keskuudessa. Niitä seurataan myös omista kännyköistä 
metrossa matkalla koulusta tai töistä kotiin. Runsaaseen kanavatarjontaan 
kuuluu myös eurooppalaisia ja amerikkalaisia sarjoja ja elokuvia. Ohjelmat 
herättävät yllättävän runsaasti keskustelua.
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Yksin kansallisella keskustelevisiolla (CCTV) on 14 kiinankielistä ja viisi 
kansainvälistä kanavaa. Kanavat ovat erikoistuneet kotimaisten ja kan-
sainvälisten uutisten lisäksi dokumentteihin, elokuviin, televisiosarjoihin 
ja oopperaan. Oma kanavansa on myös armeijalla. CCTV on kehittynyt 
nykyiseen mittaansa kahdessa vaiheessa sitten kulttuurivallankumouksen: 
Ensimmäisessä vaiheessa (1978–1993) tuotanto ammatillistui ja sen hal-
linto ja tekniikka kehittyi. Toisessa vaiheessa (1993-) luotiin ohjelmakoh-
tainen tuottajajärjestelmä, joka mursi jonkin verran perinteistä puolueen 
kontrolloimaa järjestelmää ja lisäsi tuottajien valtaa. Uudistuksen seurauk-
sena muun muassa mainoksista saatava rahoitus alkoi huimasti lisääntyä ja 
toiminnasta tuli kannattavaa. (Hong et al. 2009).

Keskustelevision lisäksi on maakunnallisia, piirikunnan ja kaupungin radio- 
ja televisioasemia. Alueellisesti neljään jaettu järjestelmä otettiin käyttöön 
1983, ja tämän seurauksena radio- ja televisioasemien kokonaisluku yltää 
nyttemmin tuhansiin ja lähetykset kattavat lähes koko väestön. Jo Shang-
hai Media Group pitää sisällään runsaat 30 radio- ja televisioasemaa. Mai-
nonta on vastaavasti kasvanut räjähdysmäisesti siitä kun se ensimmäisen 
kerran sallittiin myös televisiossa vuonna 1979. Viime vuosina eräät pai-
kalliset televisioasemat kuten Hunan TV ja Jiangsu TV ovat vahvistaneet 
asemiaan mediamarkkinoilla niin, että ne ovat jopa haastaneet merkit-
tävyydessään kansallisen CCTV:n. (Hong et al.) Televisioteollisuudessa on 
nähtävissä ohjelmatyyppien ja formaattien moninaisuus: monet formaatit 
kuten erilaiset kilpailut ovat lainoja.

Kiinassa televisiouutisilla ei ole sellaista ritualistista merkitystä kuin esimer-
kiksi Suomessa. Sen sijaan CCTV:n perinteinen uuden vuoden gaala kerää 
yleisöä vähän samaan tapaan kuin Linnan juhlat Suomessa. Kokonaiskat-
somisajasta vajaa 30 prosenttia kohdistuu eritoten televisiodraamaan, kun 
vastaava uutisten lukema on runsas 20 prosenttia. Kiinalaisyleisö katsoo 
draamaa päivittäin keskimäärin 50 minuuttia. Kotimaiset sarjat tarjoavat 
katsojille myös pohdittavaa. Ne tulkitsevat omalla tavallaan nyky-Kiinassa 
tapahtuvaa kulttuurista muutosta ja jännitteitä, jotka liittyvät vaikkapa 
sukupolvien väliseen kuiluun. Sarjoissa käsitellään myös suhteellisen avoi-
mesti korruptiota ja viranomaisten väärinkäytöksiä, ja ne joutuvat siksi 
ajoittain myös sensuurin kohteeksi.

Erityisesti maaseudulla televisio on ollut tärkeä viestintäväline. Kuitenkin 
viestintäpoliitikot ovat kantaneet huolta siitä, että televisio-ohjelmien 
sisältö ei vastaa maaseudun katsojakunnan ja siirtotyöläisinä kaukana 
kotoa elävien katsojien tarpeisiin. Niin mainoksissa kuin televisiosarjoissa 
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esitetyt kuvaukset suurkaupungin keskiluokan hulppeasta elämästä 
herättävät helposti turhautumista ja luottamuspulaa poliittisia päättäjiä ja 
näiden auktoriteettia kohtaan. Tämä on huomattu myös Kiinan keskushal-
linnossa ja ohjelmien sisältöjä on alettu ohjata entistä tarkemmin. SARF 
on ajoittain puuttunut lujalla kädellä satelliittikanavien ohjelmiston viih-
teellistymiseen, esimerkiksi tositelevisio-ohjelmien määrään ja vaikuttanut 
näin epäsuorasti myös kanavien kilpailutilanteeseen.

Televisiodraama on kehittynyt Kiinassa kolmessa vaiheessa: Kokeilukau-
den (1958–1978) jälkeen oli siirtymäkausi (1978–1987), jolloin tuotettiin 
suhteellisen vähän draamoja. Nykyistä tilannetta (1987-) kuvataan kau-
pallisuuden kaudeksi, joka on sallinut ’suunnitellun’ sosialistisen markki-
natalouden laajentua myös televisiosarjojen tuotantoon. (Hong 2002). 
Draamatuotanto on kasvanut huimasti erityisesti 2000-luvulla, vuosittain 
tuotetaan noin 11000 episodia: Televisiodraaman ympärille sijoitetut mai-
nokset kattavat noin 70 prosenttia kanavien mainostuloista. Televisiodraa-
mojen genret vaihtelevat keisarillisesta pukudraamasta ”punaisiin klassi-
koihin”, jotka perustuvat vallankumouksen tai puolueen historiaan. Paljon 
on myös kamppailulaji (martial art) – draamaa, perinteisiä rikossarjoja ja 
korruption vastaisia rikossarjoja, kaupunkilaisia keskiluokkaisia perheitä ja 
nuorisoidoleja kuvaavia draamoja sekä joitakin maaseutukomedioita.

Suositut dynastiadraamat kuvaavat historiallisia hahmoja, keisareita ja 
antiikin virkamiehiä. Tarinan keskiössä saattaa olla menneisyyteen sijoit-
tuva ’puhdas virkamies’, joka on kansan puolella ja kaihtaa korruptiota. 
Tarinat viittaavat epäsuorasti nykyisten vallanpitäjien moraalin ja luovat 
kuvaa yhteisöstä, jossa vallan haltijat voivat olla rehellisiä kansan palve-
lijoita. Samantapaisia teemoja oli suosituissa korruptiota vastustavissa 
rikossarjoissa, jotka kukoistivat vuosina 1995–2005. Nämä usein melo-
dramaattisesti väritetyt tarinat ottivat aineksia suosituista historiallisista 
hahmoista ja kirjallisuudesta. Kiinan viranomaiset suhtautuivat tarinoihin 
ristiriitaisesti: yhtäältä korruption vastaisuus sopi politiikkaan, mutta toi-
saalta aihe oli vallanpitäjien kannalta hyvin herkkä.

Osaa nykydraamoista tuotetaan yksityisissä tuotantofirmoissa. Niiden 
osuus investoinneissa on merkittävä, joskin nekin toimivat valtiollisten 
sääntöjen ja sensuurijärjestelmän sekä suunnittelun alaisena. Valtio ohjaa 
draamaa ottamaan huomioon esimerkiksi tietyt merkkipäivät kuten kom-
munistisen puolueen perustamisen vuosipäivän. Katselijoille ovat tulleet 
viimeisten vuosikymmenten aikana tutuiksi lisäksi yhdysvaltalaiset, japa-
nilaiset, korealaiset, taiwanilaiset sekä Latinalaisen Amerikan ja Euroopan 
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draamatuotannot. CCTV:n kanssa yleisöstä kilpailevat lukuisat paikalliset 
televisiokanavat, kuten Shanghain Media Groupin kohderyhmille suunna-
tut satelliittikanavat.

Sarjojen tulo ruutuun on monivaiheinen prosessi ja kertoo omalta osal-
taan sensuurijärjestelmän toiminnasta. Ensinnäkin sarjan voi tuottaa vain 
valtion lisenssillä toimiva, nykyisin kasvavassa määrin yksityisen pääoman 
varassa toimiva yksikkö. SARF hyväksyy ensin käsikirjoitusehdotuksen. 
Lopputarkastus levityslupaa varten saadaan joko SARF:lta tai sen valtuut-
tamalta paikalliselta toimistolta. Vielä levitysvaiheessa sarjan kohtalo on 
vaakalaudalla; se voidaan vetää ruudusta tai sitä edellytetään korjattavan. 
Lisäksi runsaat 60 organisaatiota seuraavat SARF:n valtuuttamana tuonti-
sarjojen sisältöjä. Erityisesti seurataan väkivallan, pornografian ja hallituk-
sen vastaisten mediasisältöjen esiintymistä.

Myös elokuvatuotannot ovat kuvanneet monin tavoin Kiinan modernisoi-
tumista ja markkinatalouden syntyä osana jälkisosialistista yhteiskunta-
kehitystä. Maon kuolema jälkeen avatusta Pekingin elokuva-akatemiasta 
valmistui 1982 akatemian historian viides tekijäsukupolvi, jonka elokuvat 
rakensivat uudelleen kuvaa Kiinasta maana ja kansakuntana sekä kritisoi-
vat erityisesti kulttuurivallankumouksen vuosia. Heidän länsimaisesta elo-
kuvatuotannosta saamansa vaikutteet ovat saaneet osakseen myös pai-
kallista kritiikkiä. Esimerkiksi Yimou Zhangin Nanjingin verilöylyä kuvaavaa 
romanttinen elokuva Sodan kukkaset (2011) joutui tyypillisesti arvostelijoi-
den hampaisiin. Sen nähtiin kosiskelleen liiaksi katsojia ja unohtaneen japa-
nilaisten lyhyessä ajassa Nanjingissa 1937 teloittamat 300 000 uhria. Akate-
miasta valmistuneet itsenäiset elokuvatuottajat muodostavat kuudennen 
sukupolven, jonka urbaania elämää kokeellisesti kuvaavat työt syntyvät 
tyytymättömyytenä valtion rahoittamien projektien tarjoamiin mahdolli-
suuksiin. Heidän elokuvansa tarttuvat nopeaan muutoksen, urbanisoitu-
misen ja globalisoituminen seurauksiin, perinteisten yhteisöjen hajoami-
seen, siirtotyöläisten asemaan ja kaikkialta tunkevaan kulutuskulttuurin. 

Sosiaalinen media pitää yllä utopiaa

”Kiinan muurilta me tavoitamme jokaisen maailman kolkan.” Osana teol-
lista vallankumoustaan Kiinasta rakentui nopeasti informaatioyhteis-
kunta. Internet tarjoaa nykykiinalaiselle mahdollisuuden yhteydenpitoon, 
verkko-ostoksiin, peleihin, erilaisiin mielenilmaisuihin ja verkkoaktivismiin. 
Internetin käyttäjäkunta laajeni vuosituhannen vaihteessa kymmenessä 
vuodessa runsaasta miljoonasta yli viiteen sataan miljoonaan, ja heistä 
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65 prosenttia surffailee verkossa kännykän kautta. Median käyttö on suh-
teutettava väestölukuun, joka on 1,2 miljardia. Internetin käyttäjistä lähes 
kolme neljäsosaa asuu kaupungeissa ja Kiinan 31 provinssista viisi muo-
dostaa internetin käytön valtavirran. Puolet verkko-osoitteista on rekis-
teröity viidelle suurelle provinssialueelle Pekingiin, Shanghaihin, Guang-
dongiin (Kanton), Zhejiangiin ja Jiangsuun. Sosiaalisen median merkitys 
kasvaa koko ajan, mutta kaikilla ei ole vielä siihen pääsyä tai sen käyttö 
on rajoittunutta. Erityisesti maaseudulla elävillä ei ole varaa ostaa tieto-
konetta, tai heiltä puuttuvat taidot käyttää sitä. Esimerkiksi verkkoasiointi 
(pankit, kaupat ja uutisten seuraaminen) on yleistä kaupungeissa, kun taas 
maaseudulla verkkoa käytetään lähinnä musiikin kuunteluun ja online-
videoiden katseluun. 

Suurimmilla keskusmedioilla on omat verkkosivustot samoin kuin monilla 
hyvin toimeentulevilla alueellisilla mediayhtiöillä. Hakukoneista merkit-
tävin on Baidu. Mikroblokkaukseen eli Facebookin ja Twitterin kaltaiseen 
kommunikaatioon suosituimman palvelun tarjoaa Sina Weibo, jolla oli jo 
300 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää vuonna 2012.  Muiden muassa 
löytyy myös Facebookia vastaava Ren Ren ja supersuosittu chattiohjelma 
QQ. Monipuolisia tekstiin ja ääneen perustuvia palveluja tarjoava, käyttä-
jiään sekä paikallisesti että kansainvälisesti yhdistävä kiinalainen innovaa-
tio, WeChat on vuodesta 2011 alkaen kasvattanut nopeasti suosiotaan.

Sosiaalisesta mediasta on tullut tärkeä uutislähde. Verkkosivustot nostavat 
mielellään esiin polemisoivat uutisia, vaikka he saisivat käyttää lähteinään 
vain virallisia uutistoimistoja. Sivustot kiertävät sääntöjä ja saavat näin lisää 
käyttäjiä. Sosiologi Guobin Yang kuvaa kirjassaan The Power of Internet in 
China (2009) aktivismin eri muotoja. Tavallisista ihmisistä on tullut sosiaa-
lisen median myötä julkaisijoita, kirjoittajia ja artisteja sen sijaan, että he 
olisivat vain kuluttajia ja yleisöä. Yang näkeekin sosiaalisen median merki-
tyksen sen luomissa odotuksissa: sosiaalisen median verkkoavaruudessa 
toteutuva vapauden ja oikeudenmukaisuuden etsintä, jaetut kokemukset 
ja solidaarisuuden ilmaukset laajentuvat ehkä myöhemmin osaksi käyttä-
jien muuta sosiaalista elämää ja koko yhteiskuntaa. Internet tarjoaa myös 
mahdollisuuden kansalliset rajat ylittävään kanssakäymiseen. Yhteyksistä 
muualla maailmassa diasporassa asuviin kiinalaisiin ja kansainvälisiin kan-
salaisjärjestöihin on tullut tärkeä osa sosiaalista mediaa ja sen kansalaisak-
tivismia. 

Kiinan hallitus valvoo internetin toimintaa, ja esimerkiksi ulkomaisille 
haitalliseksi luokitelluille sivustoille pääsy pyritään estämään. Valvonta 
on mahdollista, koska valtio omistaa yritystensä kautta internetin runko-
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verkot. Tietyn sisältöisen informaation välittämistä internetissä valvotaan 
ankarasti. Paikallisten tutkijoiden mukaan arviolta 30 000 verkkopoliisia 
valvoo verkon käyttöä. Kiellettyä on kaikkinainen puuttuminen perustus-
lakiin, yllytys kaataa hallitus tai sosialistinen järjestelmä, kansallisen yhte-
näisyyden vaarantaminen sekä sellaisten huhujen levittäminen, jotka vaa-
rantavat sosiaalisen järjestyksen. Myös seksuaalisesti vihjaava materiaali, 
terrorismiin tai muuhun vastaavaan rikolliseen toimintaan yllyttäminen 
sekä valtion organisaatioiden maineen vahingoittaminen kuuluvat kiellet-
tyjen listalle. 

Valvonnasta huolimatta internet on laajentanut kiinalaisten sananvapa-
utta ja siitä on kehittynyt nopeaan tahtiin ehkä maan tärkein tiedotusvä-
line. Keskustelua käydään vilkkaasti, ja myös monenlaiset poliittiset huhut 
välittyvät nopeasti verkon kautta. Internet on muodostunut tärkeäksi epä-
viralliseksi viestintävälineeksi silloin, kun uutiset paikallisista katastrofeista 
eivät välity riittävän nopeasti virallisten uutistoimistojen kautta.

Pehmeää propagandaa maailmalle

Kiinan media ei aio jäädä muiden jalkoihin eikä jättää mediamarkkinoitaan 
ulkomaiselle pääomalle tai pidättäytyä kansainvälisestä kilpailusta. Mikäli 
Kiinan kansantasavallassa säilyy sisäpoliittinen vakaus, myös mediatalous 
voimistuu, ja maa suuntaa yhä selvemmin katseensa länsimarkkinoille. 
Samalla länsimaisten arvojen kritiikki voi saada lisää poliittista tulta ja 
näkemykset kulttuurisista erityispiirteistä voimistua. Ajatus kulttuurisista 
erityispiirteistä ei kuitenkaan ole yksiselitteinen edes Kiinan sisällä, se sisäl-
tää jo nyt monenlaisia äänenpainoja. Aasialaisten kulttuurien eksotisointi 
on tullut tutuksi länsimaisessa mediakritiikissä, mutta yllättäen myös Kii-
nan kansallinen eliitti käyttää edukseen tämänsuuntaisia selitysmalleja. 

Myöskään yhteiskunnallisen muutoksen suunnasta ei ole yksimielisyyttä. 
Politiikassa vastakkain näyttävät olevan länsimaista demokratiakehitystä 
puoltavat liberaalit ja hallittua talouskehitystä puoltavat vasemmistolaiset. 
Tunnettu Kiinan median asiantuntija Yuechi Zhao (2010; 2011) ja muuta-
mat muut, kuten Wanning Sun (2010) varoittavat tarkastelemasta Kiinaa 
liian yhtenäisenä ja lineaarisesti tiettyyn suuntaan kehittyvänä kokonai-
suutena. Kolme vuosikymmentä talousuudistusta ei ole poistanut eriar-
voisuutta ihmisten ja alueiden väliltä. Korkea lukutaito mahdollistaa sano-
malehtien, internetin ja television seuraamisen maaseudulla. Silti kuilu 
maaseudun ja itärannikon suurkaupunkien välillä ei ole poistunut. 

Iiris Ruoho ja Peixi Xu
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Medioiden työnjakoa Zhao kuvaa seuraavasti: puoluevaltion hallitsemien 
tiedotusvälineiden osoite on kansakunta ja sen toimintaa tukevat uutis- ja 
informaatiovirrat, ylirajainen media taas palvelee kansallista eliittiä tarjoten 
sille kansainvälisiä uutisia, business-tietoutta ja loputtomia life style –vink-
kejä. Kotimaiset yksityiset mediat suoltavat puolestaan populaaria, usein 
länsimaisiin formaattilainoihin perustuvaa viihdesisältöä, jota suunnataan 
ennen kaikkea laajalle mutta hyvin heterogeeniselle kiinalaisyleisölle.

Vaikka taloudessa on kolmen vuosikymmenen ajan noudatettu kapitalis-
mista tuttuja taloudellisen liberalismin periaatteita, Kiinassa kommunismi 
on edelleen virallinen ideologia, ja sen perustuslaillinen asema on vankka. 
Kommunistista puoluetta arvostellaan medioiden ja yksilöiden ilmaisuva-
pauden rajoittamisesta. Arvostelijat näkevät, että teoria ja käytäntö ovat 
ristiriidassa. Vaikka demokratiakäsitys eroaa länsimaisesta, teoriassa kii-
nalaisilla on perustuslain 41 artiklan mukaan oikeus kritisoida hallintoa. 
Artiklassa 51 todetaan kuitenkin, että kansallisia, sosiaalisia ja kollektiivisia 
intressejä ei saa rikkoa yksilön oikeuksien tai vapauksien nimissä. Länsi-
mainen media onkin toistuvasti kiinnittänyt huomiota ihmisoikeuksiin ja 
toisinajattelijoiden asemaan. Kiinaa käsittelevät uutiset käsittelevät usein 
juuri negatiivisia aiheita kuten ihmisoikeuksia ja erilaisia poliittisia kriisejä.

Kiinassa ei juuri pidetä länsimaisten medioiden tavasta tarkastella pai-
kallisia oloja ja arvioida maan politiikkaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 
itsestään selvästi esimerkiksi mediasensuurin tai länsivihamielisyyden 
lisääntymistä. Englanninkielisen televisioverkko CNC World Newsin perus-
taminen vuonna 2009 on osa hallituksen ulospäin suuntautuvaa globaalia 
kulttuuripropagandaa. Tämä ainoan virallisen uutistoimiston Xinhuan ope-
roima verkko ulottaa lähetyksensä satelliittien, kaapelien, kännyköiden 
ja Internetin välityksellä Aasian lisäksi Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan 
ja Afrikkaan. Samaa tehtävää toteuttavat Kiinan keskustelevision CCTV:n 
monikieliset lähetykset ja englanninkielisten People´s Daily ja Global Times 
julkaiseminen. Tämän monikielisen mediatarjonnan kautta Kiinan tavoitte-
lee nykyistä positiivisempaa kuvaa maailmalla. Samalla on nähtävissä, että 
kärkevä eettinen keskustelu globalisoitumisen kulttuurisista vaikutuksista, 
kuten länsimaisen ajatusmallien kritiikittömästä omaksumisesta, jatkuu 
Kiinassa monilla areenoilla. Sitä käydään mediamaailmaan sijoittuvien fik-
tiivisten televisiosarjojen lisäksi kiinalaisten laatulehtien palstoilla ja sosi-
aalisessa mediassa. 
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Perjantaina, maaliskuun 11 päivänä 2011 kello 14.46 iski Japaniin sen his-
torian suurin maanjäristys. Maanjäristystä seurasi tuhoisa tsunamiaalto, 
joka katkaisi Fukushima Dai-ichi -ydinvoimalan sähköt ja aiheutti ydinon-
nettomuuden. Katastrofissa sai surmansa tai katosi 20 000 ihmistä. Samalla 
Itä-Japanin suuri maanjäristys tuhosi satojen tuhansien kodit ja elinkeinon. 
Tsunami löi pahiten yhteisöihin, jotka olivat ikääntyneitä, maa- ja kalata-
loudesta elantonsa saavia kyliä. 

Järistys ravisteli yhteiskunnan rakenteita ja mediaa. Niin journalistiset käy-
tännöt, median ja päättäjien suhteet, sosiaalisen median käyttö kuin krii-
siviestinnän perusteetkin ovat olleet perinpohjaisen uudelleenarvioinnin 
kohteina katastrofin jälkeen.

Mutta japanilainen yhteiskunta – ja mediakenttä sen osana – oli kriisissä 
jo ennen kolmoiskatastrofia. Syksyllä 2009 Japani sai toisen kerran toisen 
maailmansodan jälkeen hallituksen, jonka johdossa ei ollut liberaalidemo-
kraattinen puolue LDP. Japanin demokraattisen puolueen (DPJ) valtaan-
nousu oli seurausta yli vuosikymmenen jatkuneesta taloudellisesta taan-
tumasta ja kasvaneesta demokratiavajeesta. Maata vaivasivat ikääntyvän 
yhteiskunnan ongelmat, nuorisotyöttömyys, nuorten toivottomuus sekä 
työpaikkojen virta Kiinaan. DPJ:n valtakausi jäi lyhyeksi, ja LDP palasi val-
taan jo 2012. 

Kolmoiskatastrofi oli suuri haaste japanilaisille tiedotusvälineille, jotka 
ovat kehittäneet luonnonkatastrofeihin liittyvän, välittömän kriisiuutisoin-
nin huippuunsa. Julkisen palvelun televisioyhtiö NHK (Nippon Hōsō Kyōkai, 
National Broadcasting Company) oli erityisen tarkka, nopea ja yksityiskoh-
tainen jakaessaan informaatiota maanjäristyksistä ja varoittaessaan tsuna-
mista. Uutiskoneistot toimivat nytkin tehokkaasti uutisoidessaan akuutista 

Japanin media tsunamin  
jälkimainingeissa
Katja Valaskivi
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luonnonkatastrofista, joskin kokonaiskuva hahmottui vasta vähitellen. 
Pahimmat ongelmat syntyivät ydinvoimalaonnettomuuden uutisoinnissa. 
Japanilaisten uutistoimitusten läheiset suhteet päätöksentekokoneis-
toihin ovat olleet ongelmallisia erityisesti silloin, kun kriisiin kietoutuvat 
taloudelliset ja poliittiset intressit  (Ishikawa 1990). Katastrofi paljasti myös 
muutoksia näissä suhteissa.

Vaikka kolmoiskatastrofi sysäsi liikkeelle muutoksia, japanilainen media-
maisema on ollut muutoksen kourissa toisesta maailmansodasta lähtien. 
Viimeisen parinkymmenen vuoden trendi on Japanissa läntiseen tapaan 
ollut konvergenssi, jossa muuttuvat yhtä aikaa niin mediateknologia ja 
-talous kuin vastaanoton ja tuotannon tavat. Samaan aikaan tapahtuu 
myös divergenssiä. Yleisöt pirstaloituvat, mutta niillä on myös käytössään 
laaja arsenaali digitaalisia laitteita eri tarkoituksiin. 

Sulkeutuneisuus ja kotimaisuus kuvaavat japanilaisia mediamarkkinoita. 
Japani on  pyrkinyt suojelemaan omaa elektroniikka- ja medialaiteteolli-
suuttaan vaikeuttamalla  muiden pääsyä markkinoille. Sisäänpäin käänty-
neisyyttä on vahvistanut kielimuuri sekä viime vuosina sosiaalisen median 
käyttö ensisijaisesti nimettömän itseilmaisun kanavana. Paikallisesti tuote-
tut televisiosarjat ovat olleet tuontisarjoja suositumpia. Esimerkiksi yhdys-
valtalainen televisiosarjadraama ei ole koskaan saanut Japanissa hyviä 
katsojalukuja. Dallasin vähäistä suosiota Japanissa on ihmetelty tutkimuk-
sessakin (Katz, Liebes & Iwao 1991). 

Vuonna 2010 päivittäinen television katseluaika oli noin neljä tuntia, ja  
se on edelleen nousussa. Tätä selittää yhtäältä vanhusten kasvava määrä 
ja toisaalta tapa pitää televisiota auki esimerkiksi keittiössä ruuanlaiton 
lomassa. Internetiä käytetään vapaa-aikana alle puoli tuntia. Radion ja 
sanomalehtien parissa käytetty aika on hieman laskenut, mutta ei niin pal-
jon, että se kompensoisi internetin ja television parissa vietetyn ajan kas-
vua. Lisäaika otetaan unesta: viikolla nukkumiseen käytetään enää hiukan 
yli seitsemän tuntia yössä, kun vielä vuonna 1980 keskimääräinen uniaika 
oli kahdeksan tuntia. (NHK 2011)

Median käytön tavat ovat eriytyneet. Sanomalehdillä on edelleen vankka 
ja uskollinen tilaajakantansa yli 40-vuotiaiden keskuudessa ja suurissa 
ikäluokissa. Sen sijaan nuoret lukevat vähän lehtiä mutta käyttävät inter-
netiä ja sosiaalista mediaa  mobiililaitteista. Kaikille tärkein joukkoviestin 
on televisio. Tämä yhdistää eri ikäluokkia, joskin seuratut ohjelmat ovat 
erilaisia. Aikakauslehdistö pyrkii aktiivisesti tuottamaan lehtiä pienille, 
kulutuskykyisille osayleisöille.
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Mobiilin internetin käyttö yleistyi Japanissa ensimmäisenä maailmassa. 
Vuonna 2010 kaikista japanilaisista käyttäjistä 78 prosenttia pääsi inter-
netiin mobiililaitteella. Yhdysvalloissa osuus oli 70 prosenttia. (Leckner 
& Facht 2010) Noin 70 prosenttia japanilaisista kännyköistä on niin kut-
suttuja gala-kei –puhelimia, jotka tarjoavat vain rajatun verkkopalvelun. 
Kansalaiset käyttävät tällaista kännykkää puhelujen lisäksi sähköpostiin ja 
Twitteriin.

Varsinaisia älypuhelimia käyttävien vuosiansiot ovat viidenneksen kor-
keammat kuin gala-kei -kännyköiden käyttäjillä. On syntymässä digitaali-
nen kuilu, joka näkyy myös asenteissa: gala-kei -puhelinten käyttäjänuoret 
ovat huonommin koulutettuja ja kansallismielisempiä kuin älypuhelimia 
käyttävät ikätoverinsa korkeammissa tuloluokissa. (Tanaka 2012)

Televiestintä ja erityisesti mobiiliviestintä ovat olleet mediakentän muu-
tosveturit Japanissa jo 1980-luvulta lähtien. Sanomalehden vahva asema 
on silti säilynyt, samoin televisiokentän rakenne, jossa perustoimijat ovat 
julkisen palvelun NHK sekä viisi suurta kaupallista televisioyhtiötä. Konver-
genssissa kuitenkin sisällön tuotanto ja julkaisualusta alkavat erkaantua 
toisistaan. Tämä on osa Japanin vuonna 2005 aloitettua u-Japan –stra-
tegiaa, jonka tavoitteena ovat kaikkialla läsnä olevat tietoverkot ja niitä 
hyödyntävät palvelut. Televiestinnän ja radio- ja televisiotoimialan lainsää-
dännön yhtenäistämistyötä onkin tehty jo pitkään. Tavoitteena on lainsää-
däntö, joka ei ole enää julkaisualustalähtöinen (Sugaya 2007). Lakimuutos-
ten piti valmistua jo vuonna 2010, mutta ehdotukset ovat osoittautuneet 
liian suuriksi. Niitä on päädytty toteuttamaan osa kerrallaan. Julkaisualus-
taneutraali lainsäädäntö on kuitenkin edelleen tavoite.

Maanjäristys heikensi sanomalehden asemaa. Kansalaisjournalistit ehät-
tivät kyseenalaistamaan sanomalehtijournalismin ja moittivat sitä päät-
täjien talutusnuorassa kulkemisesta. Myös television asema muuttui. Se 
oli suurin mainosmedia 1980-luvulta vuoteen 2011 saakka. Sekä sanoma-
lehden että television haastaa internet, jota Japanissa käytetään muista 
kehittyneistä maista poiketen pääasiassa mobiililaitteista, ensisijaisesti 
kännykästä. Kännykän omistaa 99 prosenttia japanilaisista. 

Televisiotoimijat aloittivat mobiilit televisiolähetykset 2007, ja analogiset 
lähetykset lopetettiin 2011. Digitaalisista kanavanipuista varattiin mobii-
liin käyttöön yksi digitaalisen television aloittaessa 2003. Tästä käytetään 
nimitystä one-segu (one segment). Nimitys on laajentunut tarkoittamaan 
mobiilitelevisiota Japanissa. 

Katja Valaskivi
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Sanomalehtitalot ovat olleet varovaisia internet-politiikassaan. Ensimmäi-
nen päivälehti, joka aloitti maksullisen internetlehden, oli Nihon Keizai 
Shimbun keväällä 2010. Päätöstä vauhditti Wall Street Journalin syksyllä 
2009 avaama japaninkielinen uutissivusto, jonka talouteen keskittyvä lehti 
koki kilpailijakseen. Myöhemmin myös Asahi Shimbun on siirtänyt palve-
lunsa maksumuurin taakse. Kaikilla lehdillä on internetversionsa, ja ne  pyr-
kivät kehittämään verkon liiketoimintamalleja. 

Sosiaalisen median palvelut ovat kasvaneet räjähdysmäisesti vuodesta 
2005. Suurin (Facebookia vastaava) palvelu on mixi, jolla on yli 30 mil-
joonaa käyttäjää 127-miljoonaisessa Japanissa. Muita suuria sosiaalisen 
median palveluja ovat GREE ja Mobagee, joiden toiminta-ajatus perustuu 
peleihin. Kaikkia kolmea palvelua käytetään ensisijaisesti kännyköiden 
kautta. YouTuben japanilainen vastine on nicovideo.jp, joka haastaa broad-
casting-television kanava-ajattelun nuorissa ikäryhmissä. Televisioyhtiöt 
NHK:ta myöten käyttävätkin nicovideota markkinoinnissaan ja ohjelmiensa 
levittämisessä.

Suuren maanjäristyksen myötä Twitterin käyttö kasvoi räjähdysmäisesti, 
ja Japani nousi toiseksi suurimmaksi Twitter-maaksi Yhdysvaltain jälkeen. 
Twitter ja muut sosiaalisen median palvelut toimivat katastrofin alkuvai-
heessa käytännöllisen tiedon välittäjinä: missä kaupassa oli mitäkin tava-
raa, mistä sai vettä, millä bensiiniasemalla oli jäljellä bensiiniä. Sittemmin 
Twitterissä on käyty keskustelua ydinsäteilystä ja ruokaturvallisuudesta. 
(Tanaka 2012)

Kriisejä lukuun ottamatta sosiaalisen median käytön motiivina on itseil-
maisun mahdollisuus. Japanilaiset suhtautuvat verkkoon epäluuloisesti ja 
ovat huolissaan yksityisasioiden leviämisestä. Siksi suurin osa sosiaalisen 
median käyttäjistä esiintyy  nimettömänä. Tämä on hidastanut japanilais-
ten liittymistä globaaleihin palveluihin kuten Facebookiin. (Kimura & Saito 
2006) Facebookin käyttäjämäärä on jäänyt kymmenesosaan suosituim-
mista paikallisista palveluista. Vuonna 2011 määrä alkoi kivuta ylöspäin, ja 
suosio on lisääntynyt erityisesti selloin, kun käyttäjillä on yhteyksiä Japanin 
ulkopuolelle.

Kaksituhatluku toi japanilaiset mediasisällöt muun maailman ulottuville. 
Japanilaisen populaarikulttuurin buumin myötä 60 prosenttia maailmassa 
tuotettavasta animaatiosta on japanilaista, joskin iso osa piirrostyöstä tee-
tetään Koreassa ja Kiinassa. Animaatioiden (anime) ja sarjakuvien (manga) 
lisäksi japanilaiset televisioformaatit ja kilpailuohjelmat tekevät kaup-
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pansa maan ulkopuolella. Japani onkin yksi maailman suurimmista sisällön 
viejistä Yhdysvaltain ohella. (Valaskivi 2009)

 
Mediamaiseman peruspiirteet

Japanilaiset ovat maailman eniten lehtiä lukeva kansakunta, ja sanoma-
lehdet tilataan pääsääntöisesti kotiin. Lukijakunta on hyvin lojaalia, joten 
internetin tulo ei ole näkynyt rajuina levikinlaskuina, vaikka mainostulot 
ovatkin alentuneet tuntuvasti. Levikit ovat kuitenkin laskeneet siinä mää-
rin, että lehtitalot ovat ryhtyneet pohtimaan digitaalista tulevaisuuttaan. 
Myös väestön ikääntymineen ja nuorten määrän väheneminen haastavat 
erityisesti sanomalehtiä, sillä nuoriso ei niitä lue. Vanhenevan väestön 
palvelemiseksi jotkin lehdet ovat suurentaneet fonttikokoaan. Näin tila 
vähenee ja sisältö ohenee, mikä entisestään nopeuttaa nuorten katoa luki-
jakunnasta.

Japanilaisen lehdistön levikit ovat suuria. Lehdet ovat poliittisesti sitoutu-
mattomia ja sisällöltään samankaltaisia. (Freeman 2000) Suurimmat valta-
kunnalliset sanomalehdet ovat Yomiuri Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi 
Shimbun, Nihon Keizai Shimbun (talouslehti) ja Sankei Shimbun. Yomiurin 
levikki oli korkeimmillaan lähes 12 miljoonaa, mutta se on laskenut alle 
kymmenen miljoonan. Viisi suurinta lehteä kattaa noin puolet Japanin 
sanomalehtimarkkinoista. Suurissa kaupungeissa valtakunnallisten leh-
tien levikit ovat hyvin korkeita, ja niistä julkaistaan paikallisia painoksia. 
Valtakunnalliset lehdet ovat tehneet yhteistyösopimuksia paikallisten leh-
tien kanssa paino- ja jakelukustannusten pienentämiseksi. 

Läntistä keltaista lehdistöä vastaavat Japanissa urheilulehdet, jotka keskit-
tyvät urheilun lisäksi viihteeseen, skandaaleihin, vapaa-aikaan, uhkapelei-
hin ja seksiin. Suurimmat urheilulehdet ovat Nikkan Sports, Sports Nippon, 
Sankei Sports, Daily Sports sekä Chunichi/Tokyo Sports. Useimmat urheilu-
lehdistä kuuluvat samoihin yritysryppäisiin uutislehtien kanssa. Urheilu-
lehdet ostetaan kioskilta. (Fujitake 2005) 

Aikakauslehtimarkkinat olivat suurimmillaan 1980-luvulla. Yli kolmannes 
keskittyi mangaan eli sarjakuviin. 1990-luvun lopulta aikakauslehtikustan-
taminen on joutunut  kriisiin. Aikakauslehdillä menee kuitenkin edelleen 
hyvin. Segmentointi on tarkkaa ja yksityiskohtaista, lehtiä syntyy ja kuolee. 
Aikakauslehdet ovat kehittäneet erilaisia verkkostrategioita. Lähes kaikilla 
on mobiiliversion lisäksi ostossivusto. Manga-lehtien määrä on vähenty-
nyt. Mangaa ei enää julkaista lehdissä jatkokertomuksina vain pieninä, 
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sarjallisina kirjoina (tankobon). Näin mangan kokonaismyynti ei ole laske-
nut, vaikka lehtien myynti on lähes romahtanut. Verkkomanga on myös 
kasvussa.

Suurilla lehtiyhtiöillä on sekä taloudelliset että sisällölliset yhteytensä tele-
visiokanaviin. Kansallinen yleisradioyhtiö NHK  on omistussuhdeverkoista 
riippumaton ja rahoitetaan lupamaksuvaroin. Kukin kaupallinen televisio-
kanava ja sanomalehtiyhtiö kytkeytyy maanlaajuiseen televisioverkkoon: 
Yomiuri Shimbun rahoittaa NNN Corporate Groupia, johon kuuluu 30 tele-
visioasemaa ja jonka lippulaiva on Nippon Television. Se on toiseksi suurin 
televisioyhtiö. Suurin kaupallinen televisioyhtiö on Fuji, joka on FNN-net-
workin lippulaiva ja kuuluu Sankei Shimbun -lehden yritysryppääseen.Se 
on selvinnyt parhaiten muutoksista. Fuji Television tuottaa sisältöjä kaikkiin 
jakelukanaviin ja formaatteihin. Muilla televisioyhtiöillä on ollut eriasteisia 
taloudellisia vaikeuksia. Myös julkisen palvelun NHK on vähentänyt noin 10 
prosenttia työvoimastaan viimeisen viiden vuoden aikana. (Valaskivi 2007) 

Tärkeitä mediakentän toimijoita ovat mainosagentuurit, joista suurimmat 
ovat Dentsu ja Hakuhōdō. Mainostoimisto-sana on liian kapea kuvaamaan 
näiden toimijoiden  roolia kaupallisen median sisältötarjonnassa. Mainos-
konsernit hallitsevat myös mediamyyntiä.  Konserneilla on usein sanansi-
jansa televisiosarjojen sisällöissä.

Televisio-ohjelmisto on Japanissa muuttunut kilpailun myötä yhä kau-
pallisemmaksi. Visailut ja keskusteluohjelmat ovat vallanneet parhaan 
katseluajan. Kallista televisiodraamaa tehdään vähemmän kuin ennen, ja 
tuotesijoittelu ja maksetut ohjelmat ovat lisääntyneet. Koska mainostajilla 
on sananvaltaa ohjelmasisältöihin, ohjelmien taso on laskenut sitä mukaa 
kun mainostajiksi on hyväksytty uhkapeliyhtiöitä ja deittipalveluja. NHK 
on kamppaillut uskottavuusongelmien kanssa, koska sitä on syytetty val-
lanpitäjien ja erityisesti valtapuolue LDP:n talutusnuorassa kulkemisesta 
(Krauss 2000). NHK:n arvostus kuitenkin nousi kolmoiskatastrofin myötä, 
koska se piti johdonmukaisesti aihepiiriä esillä ja teki myös tutkivaa jour-
nalismia kriisin hoidosta.

 
Kännykkäkilpailu palveluista

Japani kilpaili 1990-luvun alussa Suomen kanssa kännykkäedelläkävijän 
asemasta. Kännykät yleistyivät erittäin nopeasti. Laitteet myytiin operaat-
torin eikä laitevalmistajan nimellä. Kännykkämarkkinoilla alettiin kilpailla 
palveluilla, ei kännykän ominaisuuksilla kuten muualla. 
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Käyttäjän näkökulmasta kenties tärkein syy mobiilin internetin ja sähkö-
postin yleistymiseen liittyy operaattorikilpailuun. Toisin kuin Suomessa 
Japanissa tekstiviestejä ei voinut lähettää muiden kuin oman operaattorin 
hallitsemiin kännyköihin. Kun tähän lisätään sosiaalinen paine, joka tuo-
mitsee kännykkään puhumisen esimerkiksi julkisissa liikennevälineissä – 
niissähän suurin osa japanilaisista viettää tunteja päivittäin – oli kysyntä 
tekstimuotoiselle mobiiliviestinnälle valmiiksi olemassa. 

Mobiilin internetin yleistyminen on hidastanut kiinteän internetin vakiin-
tumista kotitalouksissa. Internetin käyttömahdollisuus on lähes 85 prosen-
tilla japanilaisista, mutta luvussa ei ole eritelty mobiilia ja kiinteää interne-
tiä.

Japanissa on syntynyt digitaalinen kuilu ikääntyvän maaseutuväestön ja 
nuorten kaupunkilaisten välille. Siitä kannetaan huolta ja samoin nuorista, 
joiden media- ja internetlukutaito näyttää kapeutuvan siksi, että pääasi-
allinen käyttöliittymä on kännykkä ja ensisijaisia omat henkilökohtaiset 
verkostot. Viime aikoina digitaalinen kuilu on siirtynyt tarkoittamaan myös 
eriytymistä gala-kei ja älypuhelimen käyttäjien välillä. 

Modernin joukkoviestinnän synty ja kehitys

Ensimmäiset sanomalehden edeltäjät Japanissa ilmeistyivät jo Tokugawa-
kaudella 1600- ja 1700-luvuilla. Kawabaran eli kattotiilipainetut lehdet 
olivat yksisivuisia lehtisiä, ja niiden sisältö keskittyi skandaaleihin: rakas-
tavaisten itsemurhiin, maanjäristysten tuhoihin ja muihin kuohuttaviin 
tapahtumiin. (Moeran 1996)

Moderni lehdistö alkoi kehittyä 1800-luvulla. Yhdysvallat pakotti 200 vuotta 
eristyksissä olleen Japanin avautumaan kaupankäynnille 1850-luvulla. Val-
mistaakseen oman asemansa ja vuorovaikutuksen muun maailman kanssa 
japanilaiset vallanpitäjät aloittivat tietoisen länsimaistamisen. Hankkeen 
tunnuslause oli ”valistusta ja sivistystä”, ja tavoitteena oli oppia mahdolli-
simman nopeasti kaikki, mikä otettavissa oli länsimaisesta teknologiasta, 
organisaatioista, tyyleistä ja elämäntavasta, mukaan lukien sanomalehti. 
Japanissa ei ollut vastinetta sanomalehdelle ennen 1860-lukua, koska 
edeltäneellä Tokugawa-kaudella (1600-1868) julkaisutoiminta oli ankarasti 
säädeltyä (Westney 1987). Avautumisen jälkeen sanomalehdet inspiroivat 
japanilaisia yrittäjiä, jotka alkoivat julkaista lehtiä jo ennen Meiji-uudistuk-
sen voimaantuloa 1868. 
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Journalismin yhteiskunnallisen tehtävän kehittämiseen osallistuivat liike-
miesten lisäksi oppineet. Mallit journalismin kehittämiseen haettiin erityi-
sesti Saksasta. Kayakukai-nimellä toiminut ryhmä oppineita perusti useita 
lehtiä heti Japanin avautumisen jälkeisinä vuosina. Erityisen vaikutusval-
tainen journalismin kehittämisessä oli professori Hideo Ono, joka perusti 
saksalaisen Zeitungswissenschaft-perinteen varaan journalistikoulutus- ja 
tutkimushankkeet kolmeen yliopistoon Tokiossa 1920- ja 1930- luvuilla. 
(De Lange 1998; Valaskivi 2007) 

Hallituksen rooli oli tärkeä jo alussa. Virkamiehet loivat järjestelmän, jossa 
sanomalehtiä tuettiin tarjoamalla hallituksen toimiin liittyvää  tietoa hel-
posti. Kustantajia kannustettiin sivistystehtävään kansalaisten ”itsepäisyy-
den ja kapeakatseisuuden voittamiseksi” (de Lange 1998). Hallitus perusti 
oman lehtensä 1868. Siitä tuli nopeasti muiden lehtien tärkeä tiedonlähde. 
Hallitus käytti sekä porkkanaa että keppiä. Tukitoimiin lukeutuivat julkis-
ten organisaatioiden maksetut ilmoitukset (posti, sähke- ja postisäästö-
palvelut, poliisi ja rautatiet), lehtien joukkotilaukset virastoihin sekä suorat 
tukiaiset. Keppiä edustivat säädökset, joilla  rajoitettiin lehdistön toimintaa. 
Rangaistuksena olivat sakot ja jopa vankeustuomiot sekä lehtien lopetta-
miset. Myöhemmin rajoituksiin lisättiin pakollinen lupamenettely lehtiä 
perustettaessa. Vaikka säännöksiä lievennettiin 1900-luvun alkupuolelle 
tultaessa, laki vapaasta lehdistöstä tuli voimaan vasta toisen maailmanso-
dan jälkeen Yhdysvaltain miehityksen aikana. (Westney 1987) 

Lehdistön kehittämiseen vaikuttivat myös poliittiset puolueet. Poliitti-
sen lehdistön kehitystä rajoittivat kuitenkin hallituksen toimet, eikä sen 
merkitys päässytkään nousemaan kovin suureksi. Ihmisoikeusliike toi 
1870-luvulta lähtien poliittiselle lehdistölle varakkaita filantrooppituki-
joita. Samalla syntyivät ensimmäiset kansalliset työmarkkinat toimittajille, 
koska poliittiset lehdet palkkasivat toimittajia eri puolilla maata.

Kolmas pohja japanilaisen sanomalehden kehitykselle oli Tokugawa-
kaudelta periytyvä paino- ja julkaisutoiminta. Kehityksen myötä aiemmat 
koshimbun, ”pikkulehti”-nimellä kutsutut julkaisut muuttuivat päivittäisiksi 
julkaisuiksi. Koshimbun olivat näyttävästi kuvitettuja mutta vähätekstisiä 
sarjajulkaisuja, joiden sisältö koostui aikalaistarinoista, inhimillisesti kiin-
nostavista jutuista ja puolifiktiivisistä rikossarjoista. Koshimbun oli suun-
nattu vähemmän koulutetulle yleisölle kuin nk. ōshimbun, ”suuret lehdet”. 

Jakoa epäpoliittiseen, perinteiseen ja viihteelliseen koshimbun-lehdistöön 
ja länsimaisen mallin mukaiseen poliittisesti orientoituneeseen lehdistöön 
pidetään tärkeimpänä Meiji-aikakauden mediateollisuuden piirteenä, 
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vaikka maassa ilmestyi myös lehtiä, jotka pyrkivät yhdistämään näitä 
muotoja. (Westney 1978) Menestyksekkäimmin kahden muodon onnistui 
yhdistämään vuonna 1874 perustettu Yomiuri Shimbun, joka on nykyään 
Japanin suurin lehti. 

Lehdistön ”puolueettomuus ja tasapuolisuus” -politiikka syntyi hallituksen 
aloitteesta, ja hallitus tuki lehtiä, jotka siihen sitoutuivat. Lähtökohtana oli 
journalismin rooli kansallisvaltion ja keisarillisen hallituksen tukijana sekä 
kansalaisten sivistäjänä. Lehdet tekivät salaisia sopimuksia hallituksen 
kanssa ja harrastivat voimakasta itsesensuuria. 

Puoluelehdet joutuivat kohtaamaan sekä sensuuria että resurssipulaa 
jäädessään vaille ’neutraalien’ lehtien valtiollista tukea. Etääntyessään 
poliittisesta keskustelusta ja keskittyessään uutisointiin mielipiteiden 
sijaan lehdet tulivat tukeneeksi aikakauden imperialistista valtarakennetta 
(Freeman 2000). 1930-luvulta lähtien ja toisen maailmansodan aikana 
sanomalehdistö oli tiukasti imperialistisen hallituksen otteessa. Sanoma-
lehtiyhtiöitä on syytetty siitä, että ne kulkivat hallituksen talutusnuorassa. 
Poikkipuolisten näkemysten esittäjät joutuivat nopeasti sanktioiden koh-
teeksi. Laki vapaasta lehdistöstä muotoiltiin toisen maailmansodan jäl-
keen Yhdysvaltain miehityshallinnon toimesta. 

Historiasta tähän päivään

Jos japanilaista tiedonvälitystä arvioidaan yhdysvaltalaista sananvapaus-
käsitystä vasten, japanilainen journalismi näyttäytyy hyvin sidoksisena. 
Esimerkiksi Freeman (2000; 2003) toteaa, ettei japanilainen media ole 
aktiivinen vahtikoira eikä passiivinen tarkkailija, vaan se on toiminut 
yhteistyössä valtiollisten toimijoiden kanssa molemminpuolisen hyödyn 
vuoksi. Freemanin informaatiokartelliksi kutsumat toimintatavat pitävät 
kartelliin kuulumattomat toimijat ulkopuolella. Kanssasalaliittolaisuudeksi 
(coconspiracy) kuvattu tilanne johtaa Freemanin mukaan viiteen asiaan 
journalistisessa kultuurissa: 1) Journalistit ovat yliriippuvaisia virallisesti 
vahvistetuista faktoista 2) Journalismi ei toimi poliittisen toiminnan ja 
järjestelmän vahtikoirana 3) Journalismi ei pysty asettamaan julkisen kes-
kustelun suuntaviivoja 4) Vaihtoehtoiset tiedonlähteet marginalisoituvat 
5) Keskeiset uutisvälineet toistavat samoja uutisia ja tiedonvälitys yksiää-
nistyy. 

Kaikki kartellipiirteet eivät ole vieraita sen paremmin suomalaiselle kuin 
yhdysvaltalaisellekaan journalistiselle kulttuurille. Journalismin osallis-
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tumista kansallisvaltion rakentamisen projektiin, kietoutumista konsen-
suspolitiikkaan tai omistuksen keskittymistä on nähty muuallakin. Jotkin 
japanilaisen informaatiokartellin muodot kuitenkin eittämättä sulkevat 
mahdollisuuksia monipuoliseen julkiseen keskusteluun. 

Informaatiokartelli toimii ’kolmen k:n’ varassa. Ne ovat kisha kurabu -jär-
jestelmä, kyōkai eli sanomalehtien liittyminen yhteen kontrolloivaksi NSK-
yhdistykseksi (Japan Newspaper Publishers and Editors Association, Nihon 
Shimbun Kyōkai) sekä keiretsu eli sanomalehtien kuuluminen monialaisiin 
mediayrityksiin. 

Keiretsu merkitsee ristiinomistuksia. Viisi suurinta japanilaista lehteä kattaa 
yli puolet Japanin sanomalehtimarkkinoista, ja ne ovat kytköksissä suu-
reen osaan niistäkin maakunnallisista ja paikallisista lehdistä, jotka eivät 
ole suoraan niiden omistuksessa. Lisäksi yhteydet televisiokanaviin vaikut-
tavat sisältöihin. 

Kisha kurabu tarkoittaa toimittajaklubia. Toimittajaklubit ovat erilaisten 
instituutioiden ja organisaatioiden ylläpitämiä virallisia tiedonjakokanavia, 
joita voisi ehkä verrata  Suomessa eduskuntatoimittajiin tai Yhdysvalloissa 
Valkoisen talon press corpsiin. Japanin kustantajien ja toimittajien yhdistys 
NSK on vastuussa klubeista ja sallii vain jäsenyritystensä osallistumisen 
niihin. Jäsenmediat nimeävät toimittajat ”kirjeenvaihtajiksi” isäntäorgani-
saatioihin, jotka tarjoavat työtilat. Itseoikeutettuja jäseniä ovat valtakun-
nallinen, suuri eliittimedia sekä paikalliset suuret lehdet ja tärkeimmät 
uutistoimistot Kyodo News ja Jiji Press. Japanissa on 800-1000 Kisha kura-
bua.  (Yada  2007)

Toimittajaklubeilla on pitkä historia, joka juontaa juurensa hallituksin 
varhaisiin yrityksiin kontrolloida sanomalehtiä. Jo ennen toista maailman-
sotaa imperialistisen Japanin hallitus keskitti tiedotustaan ja ohjasi sitä 
klubien kautta. Toisen maailmansodan aikana klubit olivat osa valtiollista 
propagandakoneistoa, johon päivälehtien johto osallistui saadakseen kil-
pailuetua. Vuonna 1941 sanomalehtien johto ja päätoimittajat muodosti-
vat Japanin Sanomalehtien Liiton (Japan Newspaper Union) kehittämään 
sanomalehtitoimialaa ja rajoittamaan klubien valtaa. (Freeman 2003) 
Nämä uudistukset johtivat sanomalehdistön keskittymiseen sekä klubien 
hallinnoinnin siirtymiseen toimittajilta ja toimittajayhdistyksiltä yrityksille 
ja tarjosivat kolmelle (edelleen) suurimmalle päivälehdelle ennennäke-
mättömän kasvun kauden. Samalla hallituksen kontrolli ja propagandan 
määrä kasvoivat. Toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltain miehitysjou-
kot poistivat sensuurijärjestelmät, ja lehdistönvapautta rajoittavaa lainsää-
däntöä alettiin uudistaa. 
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Virallisesti klubien funktio on toisen maailman sodan jälkeen ollut ”ystä-
vyyttä ja sosiaalisia tapaamisia” toimittajien ja lähdeorganisaatioiden 
välillä. Käytännössä ne toimivat kuitenkin pääosin samojen periaatteiden 
mukaan kuin sata vuotta sitten. Kisha kurabu -järjestelmää kritisoidaan 
kuitenkin sekä alan sisältä että ulkopuolelta, mikä on johtanut joidenkin 
klubien lopettamiseen tai esimerkiksi freelance-toimittajien ottamiseen 
klubien jäseniksi. 

Avoimuuden lisääminen internetpohjaisen kansalaisjournalismin aikakau-
della on aiheuttanut ongelmia. Kolmoiskatastrofin aikaisissa viranomais-
ten järjestämissä tiedotustilaisuuksissa syntyi tilanteita, joissa asiantunte-
mattomat, toimittajaksi itseään kutsuvat kansalaiset venyttivät tiedotus-
tilaisuuksia ja toivat tiedotustilaisuuteen videokameroita välittääkseen 
taustakeskusteluiksi tarkoitettuja tilaisuuksia suorana internetiin. Infor-
maatiokartellien purkautuminen ei siis välttämättä tarkoita tiedonvälityk-
sen laadun parantumista. 

Radion ja television kehitys

Radiolähetykset aloitti Tokyo Broadcasting Station vuonna 1925. Kyseessä 
oli puolivaltiollinen organisaatio, josta vähitellen muodostui nykyinen 
yleisradioyhtiö Nippon Hōsō Kyōkai eli NHK. Malli otettiin BBC:ltä, ja radio 
oli tärkeä propagandaväline imperialistisen Japanin hallinnolle ennen 
toista maailmansotaa ja sen aikana. (Cooper-Chen 1997) Toisen maailman-
sodan jälkeen yhdysvaltalainen miehityshallinto säilytti NHK:n valtiollisen 
aseman, koska näki sen hyödyllisyyden propagandavälineenä. Sodanjäl-
keinen yleisradiotoimintaa koskeva lainsäädäntö laadittiin Yhdysvaltain 
sanelemana, ja näin NHK:n julkisen palvelun rooli tuli paradoksaalisesti 
vahvaksi USA:n toimien kautta. (Luther & Boyd 1997) 

Tätä nykyä radiolla ei juuri ole merkitystä. Vuonna 2010 kaikki suurimmat 
kaupalliset radiokanavat Tokiossa ja Osakassa alkoivat tarjota lähetyk-
sensä myös internetin kautta hankkeessa, jonka organisoi mainoskonserni 
Dentsu. NHK:n radion suosiota vähentää sekin, että NHK:n radiouutiset 
ovat samat kuin televisiouutiset. 

Säännölliset televisiolähetykset aloitettiin 1953. Asialla oli kaksi yhtiötä, 
julkisen palvelun NHK, jolla on kaksi valtakunnallista kanavaa, ja kaupal-
linen Nippon Television Network Company (Nihon Terebi). Televisiosta tuli 
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nopeasti eniten seurattu media ja tärkein mainosmedia. Aluksi ohjelmat 
olivat radio-ohjelmien televisioon sovitettuja versioita, ulkomaisia filmejä 
ja joitakin studiotuotantoja. Melko varhain sekä kaupalliset kanavat että 
NHK aloittivat myös televisiodraamojen tuotannon. (Valaskivi & Ruoho 
2006)

Julkisen palvelun NHK:n tehtäviin on kuulunut kautta historian kansalai-
suuden ylläpitäminen, kansalaisten informoiminen, tärkeän ja tarpeellisen 
tiedon jakaminen sekä ohjelmiston tarjoaminen lapsille, nuorille, naisille 
ja muille ’erityisryhmille’. Varhaisvaiheessa japanilainen erityispiirre olivat 
julkiset televisiovastaanottimet. Niitä asensi ostoskeskuksiin, asemille 
ja kadunkulmiin kaupallinen NTV, joka oli riippuvainen katsojamääristä. 
Suosituiksi nousivat erityisesti paini, sumo, nyrkkeily ja baseball. Vuonna 
1955 tehdyn tutkimuksen mukaan kolmannes junamatkustajista kulki 
paikasta toiseen päästäkseen asemalle, jolla voi katsoa televisiota. Televi-
sion asemaa pidettiin tärkeänä kansan sivistystason kohottajana. Samalla 
kannettiin huolta siitä, että kilpailu kaupallisten kanavien välillä johtaa 
moraaliseen rappioon. Kaupalliset televisiokanavat ryhtyivätkin vahvaan 
mainonnan itsesäätelyyn. (50 years 1977)

NHK:lla on kaksi maanpäällistä kanavaa. Toinen toteuttaa sivistystehtävää 
opetuskanavana, joka lähettää ohjelmia erityisryhmille ja koulutustarkoi-
tuksiin. NHK pitää yllä kolmea satellittikanavaa. Yksityisillä televisioyhtiöillä 
on maanpäällisten digikanavien lisäksi yhteensä yhdeksän satelliittikana-
vaa. Näiden lisäksi Japanissa on mahdollista seurata viestintäsatelliittien 
kautta lähes 300 kanavaa.

Maanpäälliset digitaaliset televisiolähetykset alkoivat 2003 suurkaupun-
geissa, ja analogiset lähetykset lopetettiin 2011. Mobiilisti kaikki televisio-
kanavat ovat olleet vastaanotettavissa vuodesta 2007 (one-segu). Toisin 
kuin ennakoitiin, mobiilin television käyttö ei ole keskittynyt liikenneväli-
neisiin tai asemien odotteluhetkiin, vaan televisiota katsellaan kännykästä 
kotona rinnakkain suuren televisioruudun kanssa, koska kännykästä on 
myös suora pääsy internetiin.

Televisio tarjoaa Japanissa ohjelmaa ympäri vuorokauden. Katselutottu-
musten muutokset ja mainosrahoituksen väheneminen ovat johtaneet 
siihen, että tuotesijoittelu ja maksetut ohjelmat ovat lisääntyneet kaupal-
lisilla kanavilla. 
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Pysyvää on vain muutos

Vaikka mediakenttä on vuosikymmeniä ollut jatkuvassa muutoksessa, 
2000-luvulla vauhti on vain kiihtynyt. Tarjonnan ja käyttötapojen muutos 
haastaa kustantamot, lehtitalot ja televisioyhtiöt. Applen iPhonen ja iPadin 
tulo Japanin markkinoille haastaa ensi kertaa vakavasti myös paikallisen 
kännykkäteollisuuden ja televiestintäsektorin. Samalla se on itse ollut vai-
kuttamassa digitaalisen kuilun syntymiseen.

Japanilainen media on ollut sisäänpäin kääntynyt ja kansallisesti virit-
tynyt niin sisällöntuotannoltaan, alan rakenteelta kuin yleisöltäänkin. 
Myös populaarikulttuurituotteiden näkyvyys on maan ulkopuolella ollut 
vähäistä. Muutos alkoi 1980-luvulla. Aluksi japanilaislähtöiset sisältötuot-
teet liikkuivat alakulttuureissa ja epävirallisten verkostojen kierrättäminä, 
mutta ilmiö murtautui valtavirtaan 1990-luvun loppupuolella Pokémonin 
myötä. Nyt populaarikulttuurin sisällöt liikkuvat sekä virallisilla markki-
noilla että harmaissa kanavissa internetissä ja vertaisverkoissa. Fanikult-
tuuriin kuuluu osallistuva yleisöys, jossa sisältöjä muokataan ja julkaistaan 
harrastajapiireissä. Se on kasvanut rajusti internetin kautta. Japanissa tuo-
tettu populaarikulttuuri – animaatiot, sarjakuvat, pelit, oheistuotteet – on 
tullut osaksi lasten ja nuorten kulttuuria ja siten osaksi globaaleja media-
markkinoita kaikkialla maailmassa. Erityisen suuri vaikutus japanilaisella 
sisältöteollisuudella on ollut lähialueillaan Itä- ja Kaakkois-Aasiassa.

Lupamaksuilla rahoitettava NHK on joutunut sopeutumaan toimintaym-
päristön muutoksiin leikkaamalla työntekijöiden määrää ja kehittämällä 
toimintaansa internetissä. Suurin kaupallinen televisioyhtiö Fuji on ilmoit-
tanut olevansa sisällöntuotantoyritys, joka valmistaa sisältöjä kaikille jake-
lualustoille. Osa suurista televisioyhtiöistä, NHK mukaan lukien, ovat alka-
neet tarjota video-on-demand -palvelua internetin kautta.

Ennen internetaikaa läksyjen parissa pakertavat japanilaisnuoret kuunte-
livat radiota yömyöhään. Nyt radiovastaanottimia on harvassa kodissa, ja 
internetin kautta on tarjolla kaikki maailman musiikki. Radion kuuntelija-
osuudet ovatkin pudonneet nopeasti. Internet on monille alle kolmikymp-
pisille se kanava, jossa yhdistyvät joukkoviestinnän käyttö ja keskinäisvies-
tintä. Erilaiset interaktiiviset palvelut ja sosiaalisen median alustat keräävät 
yhä suurempia käyttäjämääriä. Viime aikoina suosiota ovat lisänneet  vir-
tuaalideittailupalvelut, joissa osallistuja voi seurustella itse luomansa virtu-
aalihahmon kanssa. Tietokonepelaamista ja sosiaalista mediaa yhdistävät 
palvelut ovat voittamassa kilpailun nuorempien ikäluokkien ajankäytöstä. 

Katja Valaskivi
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Ajankäyttö tiedonvälitykseen ja keskusteluun on lisääntynyt vuoden 2011 
kolmoiskatastrofin jälkeen.

Sanomalehtien tilaajakanta on melko vakaa suurten ikäluokkien uskolli-
suuden vuoksi. Sanomalehtiyhtiöt ovat kuitenkin kiivaasti mukana kehit-
tämässä erilaisia interaktiivisen journalismin muotoja internetissä sekä 
luomassa yhteistyötä hakukoneiden kanssa. 

Sosiaalisen median nousu on pannut kaikki alan toimijat miettimään omaa 
rooliaan. Mainoskonserni Dentsu on alkanut mieltää itsensä viestintäyh-
tiöksi ja pyrkii löytämään uudenlaisia toimintatapoja lähtien siitä käsityk-
sestä, että tulevaisuudessa jokaisella on valta puhua ja saada äänensä kuu-
luviin. Kaikkien media-alan toimijoiden huolena on se, että internet mah-
dollistaa minkä tahansa alan toimijan suoran viestinnän vastaanottajille. 
Myös Japanissa siis pohditaan, mihin julkinen – aiemmin mediayhtiöiden 
hallinnoima – tila internetiin muodostuu, minkä toimijoiden toimesta ja 
missä muodossa.

Konvergenssi tuo alalle myös uusia toimijoita. Televiestintäyhtiöt ottavat 
oman osuutensa, ja mobiiliromaanit ja -sarjakuvat, mobiili televisio ja kän-
nykkälompakko lienevät vasta esimakua kännykkäyhtiöiden laajenevista 
toimenkuvista. 

Kuten Suomessa myös Japanissa on edessä sanomalehtijournalismin raju 
muutos. Sitä on uumoiltu jo pitkään, ja syyksi on arveltu lukijakunnan 
vähenemistä. Vuoden 2011 maanjäristys osoitti kuitenkin uuden muu-
toslähteen: sosiaalista mediaa ja internetiä käyttävät kansalaisjournalistit 
kyseenalaistivat valtavirtajournalismin vakavasti ensi kerran. Journalistiset 
käytännöt muuttuvat kuitenkin hitasti. Maanjäristyksen jälkeen Japanissa 
järjestettiin suuria mielenosoituksia. Valtavirtamedia vaikeni niistä, vaikka 
ihmisiä oli kaduilla näin paljon edellisen kerran 1960-luvun opiskelijamie-
lenosoituksissa. Japanilaiset toimittajat tarjoavat kahta selitystä vaikenemi-
selle: yhtäältä 1960-luvulla opiskelleet, nyt eläkeikää lähestyvät toimittajat 
katsoivat, että mielenosoitukset olivat heidän opiskelijasukupolvensa jo 
kokeilema, turhauttavaksi havaittu vaikuttamiskeino. Toisaalta toimittajat 
jäivät odottamaan, löytyykö kansalaisaktivisteilta selkeä muutosagenda. 

Näin toimiessaan valtavirtamedia noudatti journalismin 1800-luvulta 
periytyvää tehtävää  yhteiskunnallisen vakauden ylläpitäjänä ja luojana, 
mutta päätyi vaikenemaan kuoliaaksi mielenosoitukset. Tieto niistä levisi 
niin kotona kuin ulkomailla sosiaalisen median (erityisesti Twitterin), kansa-
laisliikkeiden ja tutkijaverkostojen kautta. Kansalaisliikehdintä jatkuu yhä, 
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mutta sen muutosvoima on jäänyt marginaaliseksi, koska sanomalehdet 
ja televisiouutiset ovat mielenosoituksista enimmäkseen vaienneet. Sen 
sijaan LDP:n paluun valtaan paluun myötä ovat julkisuuteen nousseet jäl-
leen kansallismieliset ja konservatiiviset äänenpainot.
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Intia on ainutlaatuinen ja ristiriitainen valtio. Se on väkiluvultaan maail-
man toiseksi suurin maa. Samalla  se on  yksi maailman voimakkaimmin 
kasvavista markkina-alueista, jonka valtava väestö luo rajattomat mahdol-
lisuudet globaaleille työ- ja kulutusmarkkinoille. Julkisessa keskustelussa 
maan sisällä sekä sen ulkopuolellakin termiä “loistokas Intia” (Shining India) 
on viljelty jo vuosikymmenen verran. Termi viittaa paitsi taloudellisen 
kasvuun, myös koulutusjärjestelmään ja -tasoon. Jälkimmäiset ruokkivat 
edellistä ja siksi intialainen tietotaito sekä tuotekehittely ovat korkealaa-
tuisia. Globaalissa markkinataloudessa osaaminen liikkuu yli rajojen – ja 
siten intialainen asiantuntemus – varsinkin insinöörialoilla –  on vaikutta-
nut myös suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittämiseen. Toisaalta Intian 
hohtoa himmentää maan sisäinen syvä sosiaalinen kuilu. Yhtäältä Intia 
vaurastuu vauhdilla, mutta samalla tuloerot kasvavat. Arviolta 300-400 
miljoonaa intialaista elää edelleenkin köyhyysrajan alapuolella (Parthasa-
rathi & al. 2012). 

Osan yllä kuvatusta ristiriidasta voi mieltää myös vahvuudeksi. Intia on 
Euroopan kaltainen maantieteellisessä ja kulttuurisessa monipuolisuu-
dessaan. Maa yltää pohjoisen  lumihuipuista etelän palmurantoihin. Sen 
rajojen sisälle mahtuu alati kasvavia ja modernisoituvia suurkaupunkeja 
(kolmannes intialaisista elää kaupungeissa) sekä rutiköyhää maaseutua. 
Tähän moninaisuuteen kuuluu osana lukuisten uskontojen yhteiselo. 
Vaikka suurin osa intialaisista on hinduja, on hyvä muistaa, että maailman 
uskonnoista hindulaisuuden lisäksi buddhalaisuus, jainalaisuus sekä sikhi-
läisyys ovat syntyneet alueella, joka nykyään muodostaa Intian. Sekä islam 
että kristinusko ovat myös vaikuttaneet maassa vuosisatoja. Vaikka kansal-
lisella tasolla hindi ja englanti ovat yleisimmin käytössä ja virallisia kieliä on 
22 (Ranganathan ja Rodrigues  2010), maassa puhutaan satoja paikallisia 
kieliä. Intian hallitusmuoto on edustuksellinen demokratia.

Intian vuosituhansia vanha kulttuuri sekä siirtomaahistoria tekevät maan 
viestintäjärjestelmästä ja -markkinoista hyvin kiinnostavia. Brittivallan 
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aikana luotiin perusta televiestinnälle ja joukkoviestinnälle. Lisäksi medi-
alla on ollut Intian itsenäistymisestä (1947) lukien keskeinen rooli demo-
kratian apuvälineenä: se on ollut kansallisen kulttuurin välittäjä ja tätä 
kautta yhtenäisyyden rakentaja. 

Tällä hetkellä Intian medialla menee lujaa. Viestintämarkkinoilla keskeisiä 
ja kasvavia alueita ovat niin IT-teollisuus kuin myös lehdistö. Siinä missä 
länsimaissa surraan sanomalehden synkkää tulevaisuutta, Intiassa printti-
markkinat vain laajenevat, kiitos kasvavan keskiluokan kulutustarpeiden. 
Toinen menestysmedia on radio. Vuosituhannen vaihteessa radiotoimin-
nan sääntely keventyi,  ja sen tuloksena musiikkiradiomarkkinat kasvoivat 
räjähdysmäisesti erityisesti suurkaupungeissa. Sama suuntaus näkyy myös 
televisiomarkkinoilla: julkisen palvelun monopolin purkaminen on mer-
kinnyt tarjonnan huimaa laventumista. (Ranganathan ja Rodrigues 2010). 

Toisaalta Intian kahtiajakoisuus heijastuu myös mediatuotannossa ja –
kulutuksessa. Viestinnän sääntelyn purkaminen (deregulaatio) ja viestintä-
teknologioiden digitalisoituminen on moninkertaistanut televisio-, radio-, 
ja lehdistötarjonnan. Valtaosalla intialaisista on kännykkä. Silti sosiaalinen 
media ja laajakaistayhteydet ovat vielä suhteessa harvojen herkkua (esim. 
Parthasarathi ja Srinivas 2012).

Suuruudestaan ja kiinnostavuudestaan huolimatta Intia on ollut läntisestä 
näkökulmasta ’toinen’, jota ei juuri vieläkään tunneta. Viestinnän alalta 
läntisessä maailmassa tiedetään ennen muuta Bollywoodin elokuvateol-
lisuus, jonka vaikutus on näkynyt 2000-luvun alusta lukien vahvasti ang-
loamerikkalaisessa elokuvassa ja populaariviihteessä. Samoin lännessä 
asuvien intialaisten oma kulttuuri elää vahvana. Tunnetuimpia esimerkkejä 
lienevät punjabilaista kansanmusiikkia, reggaeta ja hip-hop-tyyliä yhdis-
tävä bhangra-musiikki sekä kirjallisuudessa ja elokuvissa kuvatut maahan-
muuttajasukupolvien kokemukset. 

Tämän luvun tavoitteena on tarjota lukijalle yleiskuva Intian median lois-
tokkaasta kehityksestä ja sitä himmentävistä haasteista. Ensin keskustel-
laan mediakentästä yleisesti, sitten tarkastellaan kenttää välineittäin, ja 
lopuksi esitetään ajatuksia intialaisen median – ja yhteiskunnan – tule-
vaisuutta alati kaupallistuvassa, globalisoituvassa ja digitalisoituneessa 
mediamaailmassa.
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Intian mediamarkkinat pähkinänkuoressa

Intian mediajärjestelmän juuret yltävät brittihallinnon aikaan. Ensimmäi-
set sanomalehdet, joita alettiin julkaista 1700-luvun lopulla, olivat eng-
lantilaisten perustamia. Ensimmäistä intialaista ja “intiankielistä” lehteä 
alettiin julkaista bengaliksi vuonna 1820 (Kohli-Khandekar 2010). 1900-
luvun alku synnytti Intiaan filmiteollisuuden, joka on nyt Hollywoodiakin 
suurempi, kun mittariksi otetaan vuosittain tuotettujen elokuvien määrä. 
Yleisradiotoiminta käynnistettiin vuonna 1936 BBC:n johtajan John Reit-
hin kannustamana. Sähköisen viestinnän kansallinen kattavuus vei oman 
aikansa, televisiolla kaapeli-tv-aikaan eli 1980-luvun puoliväliin asti. Inter-
net saapui Intiaan 1990-luvun puolivälissä ja vakiintui valtavirtamediaksi 
vuosituhannen vaihteessa. 

Viestinnän sääntely on Intiassa kehittynyt vuosien saatossa hyvin saman-
kaltaisesti kuin monessa länsimaassa. Moni viestinnän haara – lehdistö, 
televiestintä ja yleisradiotoiminta – rantautui Intiaan brittihallinnon aikaan. 
Siksi viestintälainsäädäntö on yhä osin siirtomaa-ajan peruja. 

Toisaalta joukkoviestintä on ollut tärkeä kansallisen identiteetin muok-
kaaja itsenäisen Intian alkuajoista asti. Kansallisen yhtenäisyyden eetos on 
näkynyt myös median sääntelyssä. Esimerkiksi lehdistönvapauden katso-
taan sisältyvän Intian perustuslain sananvapauspykälään, johon tosin liit-
tyy toinen rajoittava pykälä sellaisista erikoistapauksista kuin kansallisesta 
turvallisuudesta. Samoin useat muut lehdistöä koskevat säädökset kuten 
tekijänoikeutta  ja ulkomaalaisomistusta sääntelevät lait on alun perin 
säädetty 1950-luvulla (Kohli-Khandekar 2010).  Kolikon toinen puoli on, 
että kansallisten kriisien aikana – erityisesti 1970-luvulla Indira Gandhin 
hallitessa – lehdistöä kuitenkin käytännössä sensuroitiin. Silloin syntyikin 
useita vaihtoehtoisia underground-sanomalehtiä. Usein todetaan, että 
“modernin lehdistön” aika alkoi Intiassa toden teolla vasta vuoden 1977 
hallituksen astuttua valtaan (Ranganathan ja Rodrigues 2010). 

Viime vuosikymmenet ovat olleet Intiassa kuten miltei kaikkialla maail-
massa globalisaation ja sääntelyn purkamisen aikaa. Sanomalehtien (osit-
tainen) ulkomaalaisomistus muuttui lailliseksi vasta 2000-luvun alussa. 
Vuonna 2008  Intian hallitus päätti sallia kansainvälisten uutisaikakaus-
lehtien lokalisoinnin, jotta ne olisivat edullisempia intialaisille lukijoille. 
Myös televisioyhtiöiden omistuksen sääntely on hyvä esimerkki Intian 
mediakentän ja -politiikan lähihistoriasta. Maanpäällinen televisiotoiminta 
on täysin valtiollista, kaapeli- ja satelliittitelevisiotoiminta taas kaupallista 
(Kohli-Khandekar 2010).  
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Kuten arvata saattaa, tämän päivän mediamarkkinat ovat maailman toi-
seksi väkirikkaimmassa maassa valtaisat. Lehdistöllä, televisiolla, radiolla 
ja verkko- sekä mobiiliviestinnällä on yli miljardi potentiaalista kulutta-
jaa, joista miltei 70 prosenttia on lukutaitoisia (Ranganathan ja Rodrigues 
2010). Intian mediateollisuus onkin kasvanut valon nopeudella vuosi-
tuhannen ensimmäisenä vuosikymmenenä. Samalla ajanjaksolla Intian 
suurimmat mediayritykset paisuivat: miltei jokainen niistä joko tuplaantui, 
kolmin- tai nelinkertaistui (Kohli-Khandekar 2010). 

Vuoden 2010 tienoilla suurimpiin yrityksiin lukeutuivat mm. The Times 
Group, Zee Group, Star India, Network 18 (Group), Reliance (ADAG) ja Living 
Media Group. Kuten nimet kertovat, monet niistä toimivat monilla media-
sektoreilla, niin televisio- ja mobiilimarkkinoilla kuin elokuvateollisuuden ja 
lehdistönkin parissa. Tähän löytyi suurten joukosta kaksi poikkeusta. Kum-
matkin ovat lehtitaloja: Kasturi & Sons (The Hindu-lehden kustantaja) sekä 
Deccan Chronicle Holdings (Kohli-Khandekar 2010). Lisäksi kansainväliset 
aikakauslehtitalot ovat rynnänneet Intian markkinoille. Näin aikakausleh-
tien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Mutta suunta on myös vastakkai-
nen: amerikkalaiset studiot tekevät kilvan yhteistyösopimuksia Bollywoo-
dissa ja ensimmäinen Bollywood-elokuva on jo filmattu Hollywoodissa. 
 
 

Lehdistön menestystarina

Isojen lehtitalojen keskeinen asema Intian mediamarkkinoilla nykymaa-
ilmassa kertoo tämän joukkoviestimen erityisasemasta Intiassa. Kun 
länsimaissa pelätään lehtikatoa, Intiassa sanomalehtien myynti kasvoi 
kolmanneksella vuodesta 2003 vuoteen 2007 (Ranganathan ja Rodrigues  
2010) – ja kasvu jatkuu. Levikeiltään suurimmat lehdet ovat hindinkielisiä, 
kärjessä Dainik Jagan (jolla oli vuoden 2010 tienoilla valtaisat 56 miljoo-
naa lukijaa), Bhaskar ja Amar Ujala. Useat alueelliset lehdet kirivät reip-
paasti ohi englanninkielisten The Times of Indian  sekä Hindustan Timesin 
ja The Hindun. Aikakauslehtitilastot kertovat samaa tarinaa. Hindinkie-
linen Saras Salil johtaa tilastoja, kakkosena samoin hindinkielinen Grih 
Shobha. Kolmos- ja nelossijalla ovat tamilinkieliset Kumudam ja Kumgu-
mam  (Ranganathan ja Rodrigues  2010; Parthasarathi ja Srinivas 2012).
 
Sanoma- ja aikakauslehtien menestystarina on monen osatekijän summa. 
Lehdistön merkitys Intian itsenäistymiselle ja kansallistunteelle on ollut 
merkittävä. Ajoittaisesta sensuurista huolimatta sanomalehtien rooli on 
perinteisesti ollut valtaapitävien vahtiminen ja haastaminen. Lehdistön 
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kasvuun 1980- ja 1990-luvuilla vaikuttivat niin painoteknologian kehitys 
kuin lukutaidon lisääntyminen. Iso osatekijä oli kuitenkin kapitalismin voit-
tokulku, johon kuuluivat uudenlaiset hallinto- ja markkinointistrategiat, 
myös lehtitaloissa. Kuten muuallakin maailmassa, viime vuosikymmeninä 
perheomisteiset lehtiyritykset ovat muuttuneet osaksi keskittynyttä, voi-
ton maksimointiin pyrkivää  mediateollisuutta. (Ranganathan ja Rodrigues 
2010). 

Vaikka radio- ja televisio-buumi ovat leimanneet Intian mediakenttää var-
sinkin 1990-luvulta lukien ja internet on viime vuosina vallannut media-
markkinoita, eivät lehtitalot ole joutuneet kärsimään. Lukutaidossa on sel-
viä eroja eri väestöryhmien suhteen – miehet ovat naisia lukutaitoisempia, 
samoin kaupunkilaisväestö on lukutaitoisempaa kuin maaseudulla asuvat. 
Mutta Intian kasvava keskiluokka on medianälkäinen: se haluaa kuluttaa ja 
käyttää monia viestimiä.

Toisaalta Intiassa 1990-luvulla henkiin herätetty paikallishallintojärjes-
telmä on vireyttänyt ruohonjuuritason aktivismia ja poliittista kiinnostusta. 
Samalla se on lisännyt paikallisen tiedonvälityksen, erityisesti lehdistön, 
kysyntää. (Ranganathan ja Rodrigues  2010) Paikallisuus on muutoinkin 
yksi lehtien strategioista, erityisesti kun ne kalastelevat kaupunkilaisluki-
joita, varsinkin nuoria. Samasta syystä sanomalehdet ovat muuttuneen 
aikakauslehtimäisemmiksi, urheilu- ja Bollywood-liitteineen. Kuitenkin 
keskustelu journalismin tulevaisuudesta on käynnissä myös Intiassa ja tee-
mat tuntuvat tutuilta: mediakonglomeraatit musertavat pienet paikalliset 
lehdet. Myös kaupallistuminen ja tabloidisaatio huolestuttavat, ne kun 
murentavat journalismin laatua ja uskottavuutta. Ja  kuten länsimaissa, 
internet on uhka lehtien paperiversioille sekä vanhoille tutuille liiketoimin-
tamalleille. 

 
Radion uusi tuleminen

Lehdistön ohella toisen perinteisen median, radion, menestystarina on 
länsimaisia trendejä mukaileva – ja samalla niistä poikkeava. Radio oli jo 
miltei jäänyt television varjoon. Sitten 1990-luvun alussa kaupalliset FM-
asemat alkoivat valloittaa kaupunkeja,  tavoitellen Bollywood-musiikilla 
nuoria kuuntelijoita. Lehdistön tapaan radio elää elämäänsä muitten vies-
tinten rinnalla ilman suurempaa kilpailua. Radion uusi tuleminen tarjoaa-
kin Intian kaltaiselle maalle monia mahdollisuuksia, sillä se on viestimenä 
edullinen, eikä sen kuluttaminen ole kiinni lukutaidosta. (Ranganathan ja 
Rodrigues 2010)
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Vielä viitisentoista vuotta sitten Intian radiokenttää hallitsi julkisen palvelun 
radio, brittihallinnon aikana 1930-luvulla perustettu All India Radio (AIR). Se 
on edelleenkin merkittävä yksikkö ja yksi maailman suurimmista radiotoi-
mijoista. AIR:lla on  232 radioasemaa, jotka lähettävät ohjelmaa intialaisille 
kuuntelijoille 24 kielellä ja 146 paikallismurteella.  Kansainvälisille yleisöille 
tarjontaa on yhteensä 27 kielellä. Intiassa AIR:n valtakunnalliset kanavat 
tarjoavat täyden palvelun ohjelmistoa hindiksi ja englanniksi. Ohjelma-
tyyppejä on kanavilla musiikista uutisiin, urheiluun ja keskusteluohjelmiin. 
Alueelliset radioasemat lähettävät hyvin samankaltaista ohjelmaa, vain 
alueellisilla kielillä. 1980-luvulla perustetut AIR:n paikalliset radiokanavat 
palvelevat vielä rajatumpia alueita. Kaiken kaikkiaan AIR-kanavat kattavat 
alueellisesti 80 prosenttia Intiasta ja 90 prosenttia sen väestöstä (Parthasa-
rathi ja Srinivas 2013).

AIR on kuitenkin menettänyt ylivoimaisen valta-asemansa. Se on itse edis-
tänyt tällaista  kehitystä. Vuonna 1967 AIR salli kanavillaan mainonnan ja 
1990-luvun alussa se alkoi vuokrata ohjelma-aikaa kaupallisille ohjelman-
tuottajille, hieman Yleisradion ja Mainos-TV:n alkuvuosien symbioosin 
tapaan. Hallitus päätti vuonna 1995, että yleisradiotoiminta ei ole vain 
valtiollinen monopoli – ja  vapautti siten radiomarkkinat kaupallisiksi. 
Sittemmin taajuuksia on huutokaupattu sadoille kanaville. Radiomarkki-
nat kasvoivatkin vuodesta 2004 vuoteen 2007 miltei 40 prosenttia. AIR:n 
viihdepainotteinen Vividh Barathi -kanava – ohjelmistoiltaan kovin kau-
pallisten FM-kanavien kaltainen – on edelleenkin kuunnelluimpia kanavia 
Intiassa. Sillä on yli 20 miljoonaa kuuntelijaa. Sen suosio on tosin osin AIR:n 
valtakunnallisen kattavuuden ansiota. (Ranganathan ja Rodrigues 2010).

FM-radiotoiminta on suosittua, ja kasvua odotetaan edelleen: määrä saat-
taa tulevina vuosina kasvaa jopa 800 FM-asemaan. Toiminta perustuu 
toistaiseksi lisensseihin, mutta sääntelyn lopullista purkua uumoillaan. 
Radiotoiminnan huikea kasvu on kuitenkin tuonut mukaan tutut haasteet: 
kuinka valvoa kaupallisten kanavien tarjontaa? Kuinka suhtautua omis-
tuksen keskittymiseen? Tulisiko täysimittainen kaupallinen uutistoiminta 
sallia, tällä hetkellä kun kaupalliset kanavat saavat raportoida ja tiedottaa 
vain paikallisista tapahtumista? Kärkkäimmät kriitikot muistuttavat, että  
nupullaan ollut yhteisöradiotoiminta käytännössä tyssäsi byrokratiaan ja 
sääntelyyn mutta että toisaalta kaupallisilta FM-asemilta puuttuu yhteis-
kunnallinen ulottuvuus – ne ovat vain viihdettä takovia rahasampoja (Ran-
ganathan ja Rodrigues 2010).
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Televisio: Doordarshanista kaupalliseen kanava- 
paljouteen

“Intian koko mediakenttää hallitsee kaksi mediasegmenttiä: televisio ja 
elokuvateollisuus. Niillä on huumaava ote niin katsojista kuin mainosta-
jista ja jopa sijoittajista”, toteaa media-analyytikko Vanita Kohli-Khandekar 
(2010).  Virallisten lukujen mukaan vuonna 2008 vain hieman yli puolet 
intialaisista kotitalouksista omisti television. Silti televisiotalouksien koko-
naismäärä oli kuitenkin huikeat 134 miljoonaa. Intialaiset viettävät televi-
sion äärellä selvästi enemmän aikaa kuin minkään muun viestimen parissa, 
keskimäärin reilut puolitoista tuntia päivässä (tosin länsimaihin verrattuna 
tämän laajuinen televisionkatselu on vähäistä). 

Televisiobisnes on hamunnut itselleen leijonanosan mediamainonnan 
tuloista. Se on selvästi mediateollisuuden tuottavin haara (Kohli-Khande-
kar 2010). Tosin samalla kun television tavoittavuus on viimeisen vuosi-
kymmenen aikana kasvanut yli sadalla miljoonalla katsojalla, päivittäinen 
katseluaika on hivenen pienentynyt. Tämä ei sinällään kummastuta Intian 
tilanteessa, jossa sekä lehdistö että radiotoiminta voivat hyvin ja internet 
sekä mobiiliviestintä kasvavat keskiluokan kasvun myötä.

Kaikki kuitenkin alkoi suomalaisittain kovin tutun oloisesti eli julkisen pal-
velun televisiotoiminnasta. Intian julkisen palvelun televisio, Doordarshan 
(DD), perustettiin vuonna 1957 AIR:n kumppaniksi. Kuten lukuisat histori-
oitsijat ja mediatutkijat ovat todenneet, 1950- ja 60-lukuja leimasivat Inti-
assa kansallisvaltion ja kansallistunteen rakentaminen, erityisesti julkisen 
palvelun viestimien tuella. Doordarshanin virallinen mandaatti muistutti 
– ja muistuttaa edelleen  – julkisen palvelun tavoitteita useissa Euroopan 
maissa sekä Australiassa ja Kanadassa. Tavoitteena on tarjota täyden pal-
velun ohjelmistoja, jotka tiedottavat, viihdyttävät ja opettavat katsojiaan, 
ja niiden tulee olla kaiken kansan ulottuvissa. DD oli kuitenkin 1970-luvun 
loppupuoliskolle asti tiukasti hallituksen talutusnuorassa, sillä sen rahoitus 
oli hallituksen käsissä (Ranganathan ja Rodrigues 2010). 

Tutkijat mainitsevat usein esimerkkinä 1970-luvun Indira Gandhin ajan (vrt. 
lehdistösensuuri), mutta kriittisimmät kommentaattorit väittävät tilanteen 
olevan edelleen samankaltainen: vaikka AIR ja DD ovat periaatteessa tili-
velvollisia Intian parlamentille, niistä on tullut valtaapitävien poliitikkojen 
“panttivankeja” (Ranganathan ja Rodrigues  2010). Ei siis ihme, että DD 
haikaili aikanaan taloudellista hajurakoa  poliittiseen päätöksentekoon. Se 
saikin vuonna 1976 luvan hankkia lisärahoitusta mainonnalla. On esitetty, 
että DD:n menestysohjelmat, kuten hindueepos Mahabharatan televisio-
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versio (1988-89), muokkasivat intialaista mielenmaisemaa. Samalla on kui-
tenkin todettu, että suosikkiohjelmiin liittynyt mainonta osaltaan vaikutti 
maaseutuväestön asenteisiin ja sai varsinkin nuoret ihailemaan kulutus-
kulttuuria ja urbaania elämäntapaa.

1980-luvun loppu toi muassaan suuria muutoksia Intian televisiotoimin-
taan. Niin videonauhurit kuin kaapelitelevisio olivat osasyyllisiä. Kaapeli-
verkoston tavoitteena oli alun perin lisätä television tavoittavuutta. Satel-
liittivälitteinen televisio kuitenkin muutti mediamaisemaa huikeasti. Kun 
CNN aloitti maailmanvalloituksen 1990-luvun alussa ja hongkongilainen 
(myöhemmin Rupert Murdochin omistukseen siirtynyt) Star TV alkoi lähet-
tää satelliitin välityksellä ohjelmaa koko eteläiseen Aasiaan, hotellit ja sit-
temmin kotitaloudet innostuivat satelliittitelevisiosta. Silloin perustettiin 
myös Intian ensimmäinen yksityisomisteinen hindinkielinen satelliittika-
nava Zee TV, yhteistoiminnassa Starin kanssa. (Kohli-Khandekar 2010) 

Vuoden 1995 päätös kaupallisen yleisradiotoiminnan sallimisesta (vrt. 
radio) vaikutti myös televisiotoimintaan. Tällä hetkellä Intiassa vaikuttaa 
viitisenkymmentä satellittitelevisiotoimijaa, Sonysta, HBO:sta ja Disneystä 
Doordarshaniin ja kaupalliseen uutistuottajaan NDTV:hen (Indian televi-
sion 2011). Intialainen televisio elääkin nyt määrällisesti kulta-aikaa: kaa-
peli- ja satelliittikanavien määrä on moninkertaistunut digitalisoitumisen 
ja markkinoille pääsyn helppouden ansiosta.  Myös DD toimii nykyään 
kolmella rintamalla. Sillä on kuusi kansallista kanavaa, lukuisia alueellisia 
kanavia, ja jopa kansainvälinen kanava, DD India. Monet kaupallisetkin 
kanavat hyödyntavat Intian kulttuurista moninaisuutta ja tarjoavat ohjel-
mistoja paikallisilla kielillä (Parthasarathi ja Srinivas 2012). 

On selvää, että intialainen televisio on kaupallistunut paitsi omistuksel-
taan, myös sisällöiltään. DD:n täyden palvelun ideaali on käytännössä 
muuttunut. Vaikka Intian yleisradiotoiminta on saanut paljon kritiikkiä 
hallitussidonnaisuudestaan, on kolikolla toinenkin puoli: varsinkin 1950- ja 
1960-luvuilla hallitus halusi käyttää yleisradiotoimintaa terveysvalistuksen, 
maataloustietouden ja yleisesti opetuksen kanavana kehityksen edistämi-
seksi (Ranganathan ja Rodrigues  2010). 

Vuonna 1988 DD lähetti melko tasaisesti niin informatiivisia ohjelmistoja, 
taide- ja kulttuuriohjelmia, viihdettä, ja “kehitysorientoitunutta ohjel-
mistoa”. 1980-luvulla DD oli edelläkävijä osallistavassa ohjelmanteossa ja 
yhteiskunnallisten tärkeiden teemojen käsittelyssä. Vuoteen 2007 men-
nessä viihteen osuus oli kuitenkin noussut puoleen DD:n ohjelmistoista, 
eivätkä kulttuuriohjelmat kuuluneet enää DD:n palettiin (Ranganathan ja 
Rodrigues  2010). 
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Katselu peilaa viihdeohjelmiston kasvua. Vuonna 2008 kaapeli- ja satelliitti-
välitteisten kanavien katsotuin ohjelmatyyppi oli “alueellinen viihde” ja sitä 
seurasi “hindinkielinen viihde” – yhdessä ne muodostivat yli puolet katse-
lusta (Kohli-Khandekar 2010). Kuvaavaa on myös, että vuoden 2011 katso-
tuimmat yksittäiset ohjelmat käsittelivät kriketin maailmamestaruuspelejä 
(Parthasarthi ja Srinivas 2012). Ei siis ihme, että intialaisessa keskustelussa 
käydään pohdintaa julkisen palvelun yleisradiotoiminnan perusteista ja 
tavoitteista, laadusta ja rahoituksesta. Samalla kuitenkin digitalisoituvan 
maan mediayritykset satsaavat uusiin jakelukanaviin: internet- ja mobiili-
televisioon. Mediakulutukseen luotetaan, sillä Intiassa on tällä hetkellä mil-
tei 94 miljoonaa maksu-tv-kotitaloutta ja jo 12 miljoonaa on digitaalisen 
maksu-tv:n piirissä.

 
Bollywood: kansallinen ja kansainvälinen unelmatehdas

Kansainvälisesti tunnetuin toimija Intian mediakentällä on Bollywood. Inti-
assa tuotetaan yli tuhat elokuvaa vuodessa (tarkalleen ottaen 1325 vuonna 
2008), suurin osa populaareja Bollywood-filmejä. Kuitenkaan alan tuotta-
vuus ei vielä ole lähelläkään Hollywoodin mahtilukuja tai edes intialaista 
lehdistö- tai televisiobisnestä. Kun Hollywoodin vuoden 2007 ansiot kipu-
sivat Yhdysvaltain markkinoilla 7 miljardiin euroon, Bollywood-elokuvilla 
ansaittiin vain alle 2 miljardia. Tämä selittyy luonnollisesti maiden välisillä 
talouseroilla. Esimerkiksi elokuvalipun keskihinta Intiassa on 30 rupiaa eli 
noin 50 senttiä (Kohli-Khandekar 2010).

Vaikka televisio on ollut kansallistunteen ahkera rakentaja, intialainen 
Bollywood- eli populaarielokuva on maan kulttuurituotteista tunnetuin, 
rakastetuin ja demokraattisin, eri kansanosia kiinnostava ja yhdistävä. 
Alusta asti Bollywood-filmien narratiivinen rakenne sekä laulu- ja tanssi-
numerot ovat ammentaneet Intian mytologioista ja perinteisistä tavoista 
kertoa tarinaa myös musiikin ja tanssin kautta (Kohli-Khandekar 2010). 
Muutoin Bollywoodin tarina on osin Hollywoodin kaltainen: 1920-luvulta 
1940-luvulle Bollywoodia määritteli Hollywoodin kaltainen järjestelmä, 
jossa isot studiot hallitsivat elokuvien tuotantoa. Mumbaista (ent. Bombay) 
kasvoi samoin Hollywoodin kaltainen tähtitehdas ja luovuuden keidas. 

Itsenäisyyden ensimmäiset vuosikymmenet eivät olleet Intian filmiteolli-
suudelle järin tuottoisia, sillä televisio kahmi osansa elokuvamarkkinoista. 
1990-luku merkitsi kasvua monella mediasektorilla, ja se oli uuden kukois-
tuksen alku myös Bollywoodissa. Elokuvatuottajat keksivät panostaa elo-
kuvamusiikkiin ja alkoivat ottaa markkinoinnin vakavasti. Lisäksi he ovat 
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tehostaneet elokuvien jakelua ja järjestävät elokuvien ensi-illat samaan 
aikaan sadoissa teattereissa. Siten piraattikopiot eivät ehdi tuhota mark-
kinoita heti alkuunsa. Tulevaisuus näyttää myös valoisalta. Muutkin kuin 
hindinkieliset elokuvat ovat alkaneet saada sijaa kansallisilla markkinoilla 
(Kohli-Khandekar 2010).

Bollywood on intialaisuuden symboli kaikkialla maailmassa, mutta erityi-
sesti sitä maan ulkopuolella asuville kymmenille miljoonille intialaisille. 
Osin tämän ansioista Bollywood-elokuvista on tullut osa globaalia popu-
laarikulttuuria, jonka yleisöt eivät ole kansallisuudesta tai kielestä riippu-
vaisia (Ranganathan ja Rodrigues 2010).  Suomessa Bollywood-elokuvia 
näytetään filmifestivaaleilla ja Bollywood-tansseja opetellaan tanssikou-
luissa. 

Kansainvälisyys näkyy myös  Bollywoodin tuotantorakenteissa. Useat maat 
– kuten Brasilia, Italia, Iso-Britannia ja Saksa – ovat allekirjoittaneet Intian 
kanssa yhteistuotantosopimuksia, jotka tekevät elokuvien rahoituksen, 
tuotannon ja jakelun maiden välillä helpoksi. Vaikka Hollywood-elokuvat 
eivät ole Intiassa erityisen suosittuja, Hollywood saapui Bollywoodiin 
jo 2000-luvun puolivälissä katsastamaan yhteistuotantomahdollisuuk-
sia. Tämä oli luonteva siirto, sillä amerikkalaisten  studiojen emoyhtiöt 
Sonysta News Corporationiin toimivat jo valmiiksi Intian tv-markkinoilla 
(Kohli-Khandekar 2010). Lisäksi uudet jakelukanavat saattavat merkitä 
uusia mahdollisuuksia intialaiselle elokuvalle. Kanavia voi ensinnäkin käyt-
tää markkinoinnin välineenä, mutta lisäksi netin kautta tapahtuva jakelu 
saavuttaisi helposti maan ulkopuolella asuvat intialaiset. Kansainvälisyys 
heijastuu myös elokuvien teemoihin. Kun aiemmin Alpit tai Egypti olivat 
tanssikohtausten eksoottisia kuvauspaikkoja, viime vuosina Bollywoodin 
teemat sisältävät toisenlaista, “inklusiivista” intialaisuutta ja kuvaavat myös 
Intian ulkopuolella asuvien intialaisten elämää (vrt. Ranganathan ja Rodri-
gues 2010).

 
Unelmien internet- ja mobiilimarkkinat?

Intia on 2000-luvulla päässyt otsikoihin ilmiömäisten insinööritaitajien 
kouluttajana, ohjelmistonerojen ja -yritysten uutena mekkana, sekä IT-
asiantuntemuksen ulkoistamisen kohdemaana. Internet saapui Intiaan 
1990-luvun puolivälissä. Koska Intiassa oli jo hieman kokemusta ohjelmis-
tobisneksestä, ei tässä vaiheessa ollut vaikea saada mukaan sijoittajia koti-
maasta ja muualta. Intian ensimmäinen sivusto IndiaWorld.com on uutis- 
ja finanssitietopalvelu, joka kokoaa sisältönsä eri lähteistä. Ensimmäisinä 
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vuosina suurin osa sivuston käyttäjistä asui Intian ulkopuolella, mutta kun 
IndiaWorld ylitti 13 miljoonan käyttäjän rajan vuonna 1997, se alkoi kehit-
tää erityissivustoja nimenomaan paikallisille nettisurffaajille. Alun perin 
maksullinen palvelu muuttui pian maksuttomaksi. (Kohli-Khandekar 2010).  

Vuoden 2012 lopussa Intiassa oli osapuilleen 137 miljoonaa interne-
tin käyttäjää. Luku ei ole huikea maan väkilukuun verraten, hieman yli 
kymmenyksen väkiluvusta. Sosiaalista mediaa käytti silloin vain viitisen 
prosenttia intialaisista (tosin maan väkiluvun huomioon ottaen tämä on 
valtaisa määrä ihmisiä). Sosiaalisen median alkuaikoina Googlen Orkut oli 
suosiossa. Nyt käytetyimpiä sosiaalisen median alustoja ovat Intiassakin 
Twitter, Facebook, LinkedIn ja YouTube. Markkinoiden kasvunvara kiehtoo 
monia toimijoita, varsinkin kun laajakaistayhteydet tekevät nyt tuloaan 
toden teolla. (Kemp 2012).

Toisaalta vuonna 2012 Intiassa oli 934 miljoonaa matkapuhelinliittymää ja 
kasvu jatkuu. Intiassa on Kiinan jälkeen maailman toiseksi eniten kännyk-
käliittymiä. (Kemp 2012). Ja yhä useampi intialainen kirjautuu sisään inter-
netiin kännykällään: vuoden 2015 luvuksi arvioidaan huikeat 165 miljoo-
naa (Gopalkrishnan & Nylund 2013). Televiestinnän sääntelyn juuret yltä-
vät lennättimen ja puhelimen ensi vuosiin, 1800-luvun lopulle brittihallin-
non aikaan. Kuitenkin hallitus on systemaattisesti purkanut teletoiminnan 
sääntelyä, ja tämä on puolestaan edistänyt paitsi ulkomaalaisomistuksen 
lisääntymistä myös matkapuhelinten ja liittymien halpenemista. Hallituk-
sen strategia on, että mobiiliverkot ovat olennainen osa maan infrastruk-
tuuria, ja niiden kehitystä on hyvä tukea (Kohli-Khandekar 2010). Suuri osa 
tästä tuesta – ja koko digitalisoitumisesta – kasaantuu kuitenkin käyttäjien 
maksettavaksi (Parthasarathi ja Srinivas 2012).

Väitetään, että mobiiliviestinnän helppous, edullisuus sekä henkilökoh-
tainen luonne sopivat erityisen hyvin Intiaan, ja että moninaisten uusien 
palvelujen lisäksi kännykkäkulttuuri tulee luomaan uudenlaista aktiivista 
ja demokraattista poliittista osallistumista (Giridharadas 2009). Mumbain 
terrori-isku marraskuussa 2009 todensi jo aikanaan, että sosiaalisessa 
mediassa aktiiviset intialaiset ovat ruohonjuuritason mobiilijournalisteja: 
kuten tavalliset ihmiset tsunamikatastrofissa tai myöhemmin Iranin vaa-
lien jälkimainingeissa, intialaiset kadunmiehet ja –naiset pitivät muuta 
maailmaa ajan tasalla kännyköiden ja sosiaalisen median kautta. 
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Valoisa, hohdokas tulevaisuus?

Markkina-analyysi (PWC 2010) esittää Intian mediatulevaisuudesta muun 
muassa seuraavaa: 

(1) Intialainen televisio panostaa viihteeseen ja fiktioon sekä tavoittelee 
yhä enemmän sekä paikallisia yleisöjä  paikallisilla kielillä että intialaisia 
maan rajojen ulkopuolella. Uutiset ovat jäämässä viihteen jalkoihin. Haas-
teena on digitalisoitumisen hidas eteneminen. 

(2) Paikallistuminen on myös monien sanomalehtien strategia. Ne tavoit-
televat nuoria lukijoita värikkäämmällä ulkoasulla ja viihteellistyvillä sisäl-
löillä. Ulkomaiset  omistajat pyrkivät erityisesti aikakauslehtimarkkinoille. 

(3) Paikalliset markkinat kiehtovat myös elokuvantekijöitä. 3D-teknologia 
tekee tuloaan Bollywoodiin.

(4) Intialaiset internetyritykset yrittävät globaaleille markkinoille. Sosiaali-
sen median käyttö, sosiaaliset pelit mukaan lukien, on selvästi kasvussa.

Yllä kuvatut trendit povaavat Intialle vain pelkkää hyvää ja hohtoa – vai? 
Bisnesmielessä Intia on kiehtova markkina-alue, jossa mediakulutus on 
kiivasta ja kuluttamiseen liikenee koko ajan enemmän rahaa. 2010-luvulla 
Intian talous kasvaa edelleen, joskaan ei entistä vauhtia, ja deregulaatio 
tukee niin intialaisten kuin muunkin maalaisten mediayritysten toimia. 
Kansainväliset mediakonglomeraatit ovat jo saaneet jalansijan Intiassa. 
Lisäksi Intia kurottaa yhtä lailla muualle maailmaan, eritoten siellä asuvien 
intialaisten kautta.

Globalisoituvan mediakentän aikanakin kulttuuriset erot ovat edelleen 
merkittäviä, ja yhteiskunnalliset teemat saattavat olla arka aihe. Malliesi-
merkki on muutaman vuoden takainen elokuva Slummien miljonääri, joka 
kahmi kahdeksan Oscaria ja muuta maailmanlaajuista menestystä. Britti-
ohjaaja Danny Boylen elokuva perustui intialaisen kirjailijan Vikas Swaru-
puin romaaniin, ja sen musiikista vastasi legendaarinen Bollywood-sävel-
täjä A.R. Rahman. Koska elokuva ei kuitenkaan käsitellyt nuoria ja kauniita 
menestyviä intialaisia, vaan Mumbain slummilasten elämää, se tulkittiin 
länsimaiseksi sosiaalipornoksi niin slummiaktivistien kuin äärikansallismie-
lisen hindutva-liikkeenkin keskuudessa. 

Haasteita on myös kansallisella tasolla. Mediajohtajilla on edessään samat 
ongelmat kuin länsimaalaisilla kollegoillaan (Gopalkrishnan & Nylund 
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2013): monimediaalisuus ja uudenlaiset sisällöt, mediatuotannon (osin digi-
talisoitumisen mukanaan tuomat) kasvavat kustannukset, kiristyvä kilpailu 
yleisöistä ja alati pienenevä liikevaihto.

Journalismin saralla haasteilla on valtava vaikutus. Kuten Parthasarathi 
(2010b) kuvaa, viihteellistyvä ja kaupallistuva mediatarjonta alkaa näkyä 
erityisesti uutisten sisältömuutoksina, keventymisenä. Lisäksi intialainen 
journalismi on useaan otteeseen joutunut skandaalien ryöpyttämäksi, sillä 
“uutisoinnista maksua vastaan” on muodostunut sekä sähköisten viestimien 
että lehdistön käytäntö, julkinen salaisuus.  Julkisen palvelun ideaali on tästä 
kaukana. Intian digitalisoitumista kartoittanut raportti (Parthasarathi ym. 
2012) toteaa, että television kanavapaljous tai internetin luomat mahdol-
lisuudet eivät ole monipuolistaneet sisällöntarjontaa merkittävästi. Samat 
toimijat, jotka edustavat poliittista ja taloudellista eliittiä, vaikuttavat edel-
leen niin mediaomistajina kuin sisällöntuottajina ja uutisten aiheina.

Kuten aiemmin todettiin, median liittyvällä tai keskittyvällä kehitystä edistä-
vällä valtiollisella sekä kansalaisjärjestötoiminnalla on ollut verrattain pitkät 
perinteet. Jälkimmäinen liittyy monasti kehitysyhteistyöhankkeisiin. Mutta 
näinä päivinä kyse ei ole niinkään valistavista sisällöistä, vaan pyrkimyksenä 
on edistää pääsyä viestintävälineiden ja –teknologioiden äärelle. Esimerkki 
tästä on Intian hallituksen Aakash-projekti, joka on tuottanut halpoja tablet-
titietokoneita erityisesti koulujen ja  yliopistojen käyttöön. Vuoden 2014 ver-
sio maksaa alle 20 euroa. Kantavana ajatuksena on ollut, että kevyt, mobiili ja 
halpa monitoimiviestinnän väline kuroisi umpeen digitaalista kuilua globaa-
lin etelän ja muun maailman välillä (Datoo 2013). 

Jotkut väittävät jopa, että hokeman “hohdokas Intia” aika on ohi; nyt puhu-
taan “inklusiivisesta Intiasta”, jossa sosio-kulttuuristen juopien kurominen on 
yksi tärkeimmistä tavoitteista (Iyer 2011). Monien siteeraama YK-yliopiston 
tutkimustulos (UNU 2010) siitä, että Intiassa on enemmän kännyköitä kuin 
vessoja, kuvaa haasteiden monimutkaisuutta. On myös kyseenalaistettu, 
missä määrin mobiiliteknologia voi korvata tietokoneen. Kännykällä voi 
tehdä paljon asioita, mutta vaikkapa tekstinkäsittely, verkkokaupan ylläpito 
tai graafinen suunnittelu vaativat toisenlaista teknologiaa (Napoli ja Obar 
2013). Lisäksi maineikkaan (ja valtaisan) intialaisen IT-yrityksen Infosysin hal-
lituksen puheenjohtaja Nandan Nilekani kirjoittaa kirjassaan Imagining India 
(2008), että monet hienot yritykset kuroa umpeen Intian omaa köyhyyskui-
lua teknologian voimin ovat kovin usein tyssänneet byrokratiaan. Kuten 
kehitysasiantuntijat ovat todenneet, joka maalla saattaa olla oma mallinsa, 
johon muualta tuodut totuudet eivät sovi (Kapur 2010). Sama saattaa päteä 
Intiaan ja sen viestintään.

Minna Aslama Horowitz
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Maailman internetin käyttäjistä ainoastaan 7 prosenttia asuu Afrikassa, 
vaikka maanosan prosenttiosuus maailman väestöstä on 14. Afrikan koko 
väestö ylitti miljardin jokin aika sitten. 

Afrikassa eniten internetin käyttäjiä on Nigeriassa (48 miljoonaa), seuraa-
vina Kenia (12), Etelä-Afrikka (8,5), Sudan (6,5), Tansania (6) ja Uganda (4).

Lähde: Internet World Stats 2014

Afrikassa internetin käyttö kasvaa nopeimmin maailmassa, ja niin käy 
myös puhelinten käytön. Jonkin verran yllättäen Afrikassa eivät lisäänny 
vain kännykät vaan myös lankapuhelimet. Matkapuhelinten osuus kaikista 
Afrikan puhelimista on edelleen hyvin korkea, melkein 90 prosentia, mutta 
laajakaistan menekin kasvu on tuonut lisäystä myös lankapuhelinyhteyk-
sille, jotka ovat mantereella olleet hyvin heikot. Lankapuhelinten käyttö on 
kasvussa eritoten köyhempien ihmisten keskuudessa.

Afrikka on pitkään ollut maailman mediatilastojen häntäpäässä, ja vaikka 
suunta nyt on selkeästi ylöspäin, muutokset ovat hitaita. Kännykän voit-

7.  Afrikan media
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7%  

tokulku on epäämätön kaikkialla Afrikassa. Sen sijaan niin sähköisten väli-
neiden (radio, televisio) ja painetun sanan (sanomalehdet, aikakauslehdet)  
kasvu ei ole paljon ylittänyt väestön kasvua. Internetin saatavuus seuraa 
vanhempien välineiden käyttökaavaa. Yhtäältä maanosassa asuu ihmisiä, 
joiden mediatottumukset ja median saatavuus ovat hyvin lähellä euroop-
palaista: kaupungeissa asuvat keski- ja yläluokan jäsenet. Mutta toisaalta 
heidän mediatilanteensa ero oman maan  maaseudulla asuvaan sähköt-
tömään köyhään väestöön on valtava. Erot ovat siis isommat eri maiden 
sisällä kuin niiden välillä. Tässä mielessä tilastotiedot eivät paljon kerro, 
nehän pohjautuvat kansallisiin kokonaisarvoihin. Oheiset tilastot ovat jo 
muutamien vuosien takaa, mutta uudempia ei ole ollut saatavilla. Kovin 
radikaaleja muutoksia uudemmat lukemat tuskin toisivat, sillä kehitys on 
ollut hidasta 1960-luvulta lähtien.

 
Taulu  7:1    Sähköisen median ja internetin käyttö maailmassa    
  Radio  Televisio  Internet   
  % talouksista  % talouksista         käyttäjiä (per 1000)

  (2002)  (2005)  (2006)                                      

Arabimaat  74  76  139 

Saharan  
eteläpuolinen 
Afrikka  59  22  38 

Keski- ja Etelä- 
Aasia  58  59  59

 Itä-Aasia  66  74  250

Eurooppa  85  96  429 

Pohjois-Amerikka  99  99  685

Lat. Amerikka 
ja Karibia   86  79  208

Tyynenmeren 
maat  75  45  174

Lähde: Unesco 2007
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Taulu 7:2  Sanomalehtien käyttö eri alueilla (2004,2006)

   Päivälehdet  Muut sanomalehdet 

   Levikki (per 1000)  Levikki (per 1000)  

Arabimaat      21      47

Saharan eteläpuolinen

Afrikka      17      65

Keski- ja Etelä-Aasia     23      53

Itä-Aasia   158      77

Eurooppa   229    511

Pohjois-Amerikka   184    362

Latinalainen Amerikka 
ja Karibia     96    106

Tyynenmeren maat    71      98

Lähde: Unesco 2007

 
Saharan etelänpuoleiselle Afrikalle 1990-luku oli tärkeä. Tuolloin moni-
puoluejärjestelmä hyväksyttiin useimmissa maissa, Etelä-Afrikka vaihtoi 
radikaalisti poliittista linjaansa ja mantereen viimeinen siirtomaa Namibia 
itsenäistyi. Nämä muutokset heijastuivat mediaan, tosin pienellä viiveellä. 
Julkaisijapohja laajeni. Muutokset näkyivät eritoten sanoma- ja aikakaus-
lehtien lukumäärissä, ei niinkään levikkiluvuissa. Lehdet ovat olleet ja ovat 
yhä kaupunkien viestintävälineitä. Afrikan kaupungistuminen on toki 
nopeaa ja median potentiaali näin kasvaa, sillä vaikka nykyään maanvil-
jelystä saa toimeentulonsa kaksi afrikkalaista kolmesta, maaseutuväestön 
osuus pienenee tasaisesti. Maanosassa on jo nyt 43 miljoonakaupunkia. 
Näissä median käyttö kasvaa, vaikka se ei likikään aina näy suoraan tilas-
toluvuissa. Afrikassa myös yhteisöllinen kulutus on yhä vahvaa – ihmiset 
seuraavat radiota ja televisiota baareissa, naapurin kodissa, torien ja ulkoil-
mateattereiden lakananäytöiltä. 
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Afrikassa puhutaan yli 2000 kieltä. Kielillä on merkittävä tehtävä kansal-
lisen identiteetin vahvistamisessa. Media toimii yleensä etupäässä maan 
virallisilla kielillä, jotka maat ovat valinneet itsenäistymisensä yhteydessä. 
Virallisen kielen valinta onkin ollut yksi afrikkalaisten valtioiden tärkeim-
mistä ja hankalimmista päätöksistä, sillä sen paremmin koulujärjestelmä 
kuin mediakaan ei voi käyttää kovin monia kieliä käytännön syistä. Siirto-
maavallan ajan kahleet on haluttu katkaista, mutta se ei välttämättä ole 
ollut helppoa. (Alexander)

Afrikan tilanne kyllä osoittaa, että niin radio ja televisio kuin sanomaleh-
detkin voivat toimia kohtuullisen luistavasti 6-8 kielellä kuten esimerkiksi 
Etelä-Afrikassa ja Ugandassa. Suahilin (Itä-Afrikka) ja hausan (Länsi-Afrikka) 
valta-alueilla on mediassa ollut viime vuosina selvää siirtymää kolonialis-
tien englannista kohti paikallista valtakieltä. Yhtäältä tämä on vahvistanut 
median ja kansalaisten yhteyttä, toisaalta yhteydenpito maanosan muihin 
maihin ja muuhun  maailmaan on huonontunut heikentyneen maailman-
kielen osaamisen vuoksi. Kehitys ei siis ole automaattisesti yksinomaan 
positiivinen, vaikka toki tärkeintä on, että median sisältöjä on tarjolla niillä 
kielillä, joita valtaosa väestöstä hallitsee.

Vaikka media ei edelleenkään ole Afrikassa samaan tapaan mukana  kansa-
laisten valtaosan arjessa kuin monessa muussa maailman kolkassa, median 
yhteiskunnallinen merkitys on kasvanut. Tämä näkyy myös maanosan eri-
laisten yhteistyöelinten päätöksissä, joissa media otetaan nyt huomioon 
aivan toisella tapaa kuin muutama vuosikymmen sitten. Addis Abebassa 
Etiopiassa päämajaansa pitävä Afrikan unioni (AU) on etupäässä tyytynyt 
julkilausumiin ja muutamaan mediaprojektiin, kun taas eteläisen Afrikan 
kehitysyhteisö SADC (Southern African Development Community) on ollut 
hyvin vireä myös toimeenpidetasolla. SADC käynnisti vuonna 2009 kaikki-
aan 18 maata kattavan sähköisen viestinnän digitalisointiprojektin (SADC 
Digital Broadcasting Migration Roadmap), jonka edistymistä seurataan vuo-
sittaisissa alueellisissa konferensseissa. Valmista pitäisi tulla jo kesäkuussa 
2015. Toistaiseksi vasta muutama jäsenmaa on saattanut projektin päätök-
seen, muut hidastelevat havaittuaan, mitä siirtymässä saattaa tapahtua. 
Esimerkiksi yli 40-miljoonaisessa Tansaniassa digitalisointi on romahdutta-
nut television katseluluvut. Kansalaisilla ei ole varaa digibokseihin. SADC 
on ollut myös jo yli 10 vuotta tukemassa naisten asemaa mediassa: Gender 
Links-niminen organisaatio monitoroi SADC:n tuella säännöllisesti naisia 
koskevaa Afrikan mediassa. Monitorointeja on tehty SADC:n sateenvarjon 
alla myös vaalijulkisuudesta eri maissa. Viime vuosina myös EU on rahoit-
tanut vaalijulkisuuden monitorointia eri Afrikan maissa.
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Yksi 1990-luvun alun merkittävistä toimijoista Afrikassa on MISA (Media 
Institute of Southern Africa). Namibiassa päämajaansa pitävä, suureksi 
osaksi pohjoismaisella tuella pyörinyt järjestö teettää selvityksiä, analysoi 
medialakeja, tekee hälytyksiä journalistien ahdistelusta ja laatii vuosittain 
laajan levikin saavuttanutta raporttia So This is Democracy, joka kuvailee 
ja analysoi MISAn jäsenmaiden median tilannetta. MISAn mallin mukaan 
on yritetty saada pystyyn vastaavia organisaatioita myös Länsi-Afrikkaan, 
mutta hankkeet eivät ole toistaiseksi ottaneet tulta. Aivan viime vuosina 
myös MISAn toiminta on hiljentynyt, osin ehkä siksi, että uudet media-
maisemat ovat vakiintuneet ja rauhoittuneet, mutta epäilemättä myös 
osaksi siksi, että pohjoismainen tuki on pienentynyt kuten projekteissa on 
tapana.

Ylipäätään koko mantereen ylittävä yhteistyö media-alalla on edistynyt 
nihkeästi. Julkisten radio- ja televisioyhtiöiden yhteistyötä on jonkin ver-
ran, mutta vireää se ei ole. Nelisenkymmentä vuotta toiminut uutistoimisto 
PANA (Pan African News Agency) on kutistunut featurepalveluksi, ja tällaisia 
enemmän ’ajattomia’ featurepalveluita on syntynyt muitakin. Edelleen on 
kuitenkin totta se, että Afrikan maiden media saa informaationsa muiden 
Afrikan maiden tapahtumista kansainvälisten uutistoimistojen, ennen 
muuta Reutersin ja AFP:n kautta. Jopa naapurimaiden seuranta on edelleen 
myös varsin niukkaa.

Vaikka siis edistystä on Afrikan media-alueella tapahtunut, paljon tehtävää 
on jäljellä ja muutokset huonompaan suuntaan näkyvät nopeasti median 
toimintaedellytyksissä. Freedom House-instituutti sisällyttää vuosittaisiin 
sananvapausarvioihinsa myös kansalaisvapaudet ja demokraattisen poliit-
tisen toiminnan. Sen vuoden 2014 raportissa oli mukana 49 Afrikan maata. 
Näistä 10 – kärjessä monen edellisen vuoden tapaan Namibia – sai ”täysin 
vapaan” sijoituksen, 19 päätyi ”osin vapaaseen” kategoriaan ja 20 ”ei vapaa-
seen”.  Raportti sijoitti koko maailman pahnanpohjimmaisten joukkoon 
10 maata. Niistä viisi oli Afrikasta: Keski-Afrikan tasavalta, Somalia, Päivän-
tasaajan Guinea, Eritrea ja Sudan. Saharan eteläpuolisen Afrikan alueella 
sananvapaustilanne on raportin mukaan huonontunut tasaisesti erityisesti 
Länsi-Afrikassa. 
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Kaikkialla maailmassa on mediaoloissa eroja, jotka selittyvät pääasiassa 
varallisuuseroilla, asuinpaikalla ja koulutuksen tasolla. Saharan eteläpuo-
lisessa Afrikassa nämä erot ovat kuitenkin olennaisesti keskimääräistä 
suuremmat. Vaikka maanosa ja sen yksittäiset maat yleensä sijoittuvatkin 
maailmantilastojen häntäpäähän, vauraan kaupunkilaisen ylä- ja keskiluo-
kan mediaolot sellaisissa maissa kuin Nigeriassa, Etelä-Afrikassa, Ghanassa, 
Namibiassa ja Keniassa eivät suurestikaan eroa keskivertosuomalaisen 
mediasfääristä. Sähköttömien kylien säästeliäästi käytetyt patteriradiot ja 
kerran-pari kuussa kylään torikauppiaiden myötä eksyvät sanomalehtien 
numerot edustavat toista äärilaitaa. Koska valtaosa Afrikan väestöstä yhä 
elää maaseudulla, on oikeutettua sanoa, että media ei kuulu keskivertoaf-
rikkalaisen arkeen alkuunkaan samalla tavoin kuin suomalaisen. Toisaalta 
kytkentä maailman mediaankin on olemassa: Ruandan pakolaisleirien 
kongolaiset asukkaat kuuntelevat BBC:n ruandankielistä radiota, ja rau-
hattomien Afrikan maiden eliitit arvostavat edelleen ulkomaisten, eritoten 
Lontoossa ja Pariisissa toimitettujen Afrikkaa käsittelevien aikakauslehtien 
luotettavuuden korkealle – näiden diasporalehtien maine juontaa pääosin 
siirtomaavallan ajalta. Ja kännykkä on lyönyt itsensä läpi myös Afrikassa! 
Tietokone on yhä ylellisyyttä, mutta älykännykkä avaa afrikkalaisen tien 
niin Facebookiin kuin pankkiinkin.

Yhdeksänkymmenlukua on pidetty Afrikan mediassa suurten muutosten 
vuosikymmenenä, mutta useimmissa eteläisen Afrikan maissa väestön val-
taosan mediatarjonta ei ole sittnekään paljon muuttunut viime vuosikym-
meninä.  Namibiassa lehtien saatavuus on maanosan korkein, mutta siitä 
eivät juuri pääse nauttimaan maan pohjoisosissa – suomalaisten vanhoilla 
lähetysalueilla – elävät kyläläiset; Namibiassa yhteiskunnalliset erot ovat 
suuret ja varsinkin lehtimedia keskittyy pääkaupunkiin ja Atlantin ranni-
kolle. 

Afrikan mediamaisemassa 
riittää ulottuvuuksia
Ullamaija Kivikuru
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Unescon keräämien tilastojen mukaan Saharan eteläpuolinen Afrikka pitää 
yhä perää globaaleissa mediatilastoissa; näin oli jo 1960-luvulla ja näin on 
yhä, vaikka mediamaisema onkin kohentunut tuntuvasti eräissä maissa 
– Etelä-Afrikka, Ghana, Nigeria – ja niissä hyvinvoivien keskuudessa. Tilas-
tot ovat sinällään varsin epäluotettavia, mutta epäilemättä ne osoittavat 
suuntaa karkeasti.  Vain radioiden ja aikakauslehtien lukumäärissä tuhatta 
asukasta kohden Afrikka päihittää niukasti Keski- ja Etelä-Aasian, joka on 
toinen tilastojen peränpitäjä. Sanomalehtien käytön osalta myös arabi-
maat ovat samoissa lukemissa Afrikan kanssa. Dramaattisin on ero muihin 
alueisiin nähden internetyhteyksien määrissä. Vaikka internetin käytön 
kasvu on Afrikassa maailman nopeinta, kirittävää on paljon, ja väestö kas-
vaa samaan aikaan. Muutokset pysyvät hitaina.  

Uutishankintakin on heikkoa. Isojen uutistoimistojen ja televisiokanavien 
kirjeenvaihtajat piipahtavat Afrikassa, kun on vaaleja tai joet tulvivat. Vaki-
tuisia kirjeenvaihtajia on vain Johannesburgissa, Lagosissa ja Nairobissa. 
Yllättävää on kuitenkin se, että kohtuullisen tuoreen (2008) uutisvirtatut-
kimuksen mukaan Afrikka ei ollut Saksan, Yhdysvaltojen, Englannin, Qata-
rin ja Arabiemiraattien valtavirtavälineiden ulkomaanuutisissa suinkaan 
kaikkien näkymättömin maanosa: Keski- ja Etelä-Amerikka olivat selvästi 
vähemmän esillä näiden maiden journalismissa. Toisaalta Afrikka-uutisoin-
tia vallitsivat selvästi negatiiviset tapahtumat, onnettomuudet, korruptio 
ja epädemokraattiset johtajat. (de Beer 2010) 

Afrikan maanosan lehtien lukumäärä kasvoi rajusti 1990-luvulla, jolloin 
monipuoluejärjestelmä vakiintui useimpiin Saharan eteläpuoleisiin mai-
hin ja viimeinen siirtomaa Namibia saavutti itsenäisyytensä. Mutta samaan 
aikaan lehtien levikit pysyivät pieninä ja sähköisen median infrastruktuurit  
osin heikkenivät. Uuden ajanjakson symboliksi on noussut suuressa vies-
tintäalan vaikuttajien konferenssissa hyväksytty Windhoekin julistus (1991), 
joka korostaa demokratiaa, median moniarvoisuutta ja sananvapautta.  
Lehtien jakelun ja radion linkkiasemien rapistumiseen eivät sen parem-
min suotuisa poliittinen kehitys kuin Windhoekin julistuskaan ole vaikut-
taneet. Sanomalehti on edelleen Afrikassa ainoastaan isojen kaupunkien 
ylä- ja keskiluokan väline, mutta valtaosa sanomalehdistä on toisin kuin 
aikaisempina vuosikymmeninä yksityisessä omistuksessa. Julistuksella on 
kuitenkin kiistatta ollut median asemaa korostava ideologinen merkitys 
maanosassa.

Vaikka kaupungeissa television ohjelmatarjonta leviää myös vähävarais-
ten joukkoon erilaisten yhteiskatsomismahdollisuuksien kautta, radio on 
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edelleen Afrikan tärkein joukkoviestin. Se tavoittaa kohtuullisen hyvin 
myös maaseudun köyhät. Radio ei edellytä lukutaitoa, joskin tutkimus on 
osoittanut, ettei lukutaito pelkkänä taitona ole ratkaiseva tekijä mediaku-
lutuksen lisäämiselle. Sen sijaan lukutaito tuo muassaan henkisen valpas-
tumisen ja avartumisen, ja nämä ominaisuudet virittävät myös mediakiin-
nostusta. Mutta se sammuu, jos työkalut puuttuvat. Seitsemänkymmen-
luvulla monissa Afrikan maissa eritoten naisten lukutaito kohentui, mutta 
kun sokerisäkkien kylkiä kummempia lukuaineistoja ei ollut käytettävissä 
lukutaitokampanjoiden päätyttyä, mediavireys laantui.  Useammat tut-
kimukset ovat myös todenneet, että kylissä radion käyttöä määräävät 
yleensä miehet, koska paristot ovat kalliita. Sen sijaan naiset ja nuoret ovat 
olleet yhtä herkkiä innostumaan uudesta teknologiasta, kun sitä heidän 
saatavilleen tulee. Naiset ja nuoret ovat myös olleet innostuneita omalla 
alueella toimivista yhteisövälineistä.

Useissa Afrikan maissa yksityisten paikallisradioiden tulo 1990-luvun 
alussa merkitsi radiotarjonnan monipuolistumista, mutta samalla valta-
kunnantason radion voimavarat heikkenivät. Ulkomainen – esimerkiksi 
pohjoismainen – tuki suosi demokraattisiksi miellettyjä yksityisradioita, ja 
isot vanhanaikaiset julkiset radioyhtiöt muuttuivat tuen puutteessa yskien 
toimiviksi radiomuseoiksi, joiden lähetysverkko myös heikkeni. Vastakoh-
taisuudet julkisen ja yksityisen omistuksen välillä ovat viime vuosina hitu-
sen lieventyneet, mutta julkisen radion asema ei juuri ole kohentunut.

Toisaalta television katselu saattaa lähivuosina pudota tuntuvastikin, kun 
maa toisensa jälkeen siirtyy digitaaliseen tuotanto- ja lähetysjärjestel-
mään. Tansaniassa näin on jo tapahtunut, ja katsojamäärien on arvioitu 
pudonneen kolmanneksen. Kansalaisilla ei ole varaa ostaa digibokseja, 
digitaalisista televisioista puhumattakaan. Mediajärjestelmältään suh-
teellisen edistynyt Namibia on tehnyt siirtymää hyvin varovaisesti, vaikka 
yhteistyöjärjestö SADC on patistellut jäseniään kiivaasti luopumaan analo-
gisesta järjestelmästä. Namibiassa näkymät eivät ole olleet lupaavia, sillä 
vielä vain puoli vuotta ennen lopullista siirtymää (2015) digitaaliseen lähe-
tysjärjestelmään vain 0,2 prosenttia talouksista oli hankkinut digiboksin 
(Tyson, 2014). Omalta osaltaan niin Namibiassa kuin muuallakin siirtymää 
on hidastanut satelliittiliittymien suuri määrä: jos talous haluaa liittyä digi-
taaliseen järjestelmään, tarvitaan digiboksin lisäksi antelli katolle.

Digitelevisoon siirtyminen merkitsee useimmiten sitä, että muutoinkin 
hentoinen omatuotanto kutistuu entisestään, kun katsojamäärät ja sitä 
tietä mainosrahat vähenevät. Kaupungeissa kotimaisen digitelevision vai-
keudet tarkoittavat myös sitä, että yhä useampi kaupunkien keskiluokkai-
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nen katsoja päätyy kansainvälisten satelliittikanavien käyttäjäksi . Keniassa 
jo 300  000 hengen Eldoretin kaupungissa 80 prosenttia talouksista tilaa 
satelliittikanavia.

Kännykkä on lyönyt itsensä läpi myös niukan toimeentulon väestön kes-
kuudessa. Tilastojen mukaan joka kolmannella afrikkalaisella on kännykkä. 
Sille ovat kekseliäät kansalaiset kehittäneet myös uusia käyttömuotoja.  
Aasiasta Afrikkaan levinneiden pienlainojen avulla maaseudun naiset ovat 
pystyneet parantamaan talouttaan: he lainaavat rahaa paikallisesta pien-
lainaamosta, hankkivat kännykän ja vuokraavat sitä kotikylän asukkaille.  
Jotkut muut taas tekevät liiketointa järjestämällä puhelinten latauspaik-
koja sähköttömiin kyliin. 

Kännykän avulla myös useissa Afrikan maissa parannetaan terveyden-
huollon tasoa: esimerkiksi Keniassa toimiva mHealth–niminen järjestelmä 
välittää tietoja epidemioista, ja sen avulla kentällä toimiva lääkäri saa tar-
vittaessa yhteyden asiantuntijoihin. Toinen periafrikkalainen tapa käyttää 
kännykkää on se, että varsinkin nuoret seuraavat toistensa liikkumista ja 
tekemisiä ’nollapuheluiden’ avulla: soittaja soittaa, puhelun kohde ei vas-
taa mutta katkaisee puhelun.  Samalla hän osoittaa olevansa ulottuvilla.

Kiintoisaa on se, että kännykkäliittymien huikean kasvun ohessa lankapu-
helinten määrät ovat nekin lähteneet nousuun Afrikassa. Sinällään tämä 
on ymmärrettävää, sillä monissa maissa lankapuhelinverkot ovat olleet 
surkeassa jamassa ja periytyvät osin kolonialismin ajoilta. Mosambikin ja 
Angolan kaltaisissa maissa pitkään jatkunut sisällissota tuhosi käytännössä 
kaikki puhelinyhteydet. Laajakaistan tulo on edellyttänyt toimivia lanka-
puhelinyhteyksiä. 

Internetin käyttö kangertelee useammalla ulottuvuudella, vaikka moni 
maa on pyrkinyt viime vuosikymmeninä satsaamaan uuteen teknologiaan. 
(Fuchs & Hovak 2008; Obijiofor 2009) Tyypillistä on se, että verkon käyttö 
rakentuu paljolti mobiiliteknologian varaan. Esimerkiksi kaupunkien 
nuoret rakentavat Facebook-, Twitter- ja Instagram-yhteyksiään kännykän 
kautta; tämä kehitys on peräisin aivan viime vuosilta. Perinteiset internet-
palvelut ovat pääasiassa julkisten, vahvasti kontrolloitujen isäntien käsissä 
– varsin usein asialla ovat yliopistot, jotka kytkevät toimintaan melko run-
saasti myös erilaisia rajoituksia. Jopa sähköpostin käyttö katkeilee. Lisäksi 
internetin käyttö keskittyy kaupunkimaiseen asumiseen, ja se on kallista. 
Vain muutama prosentti väestöstä käyttää internetiä päivittäin. Palvelimet 
ovat myös usein niin voimattomia, että kansalaisten mahdollisuudet käyt-
tää verkossa olevien alustojen tarjoamia aineistoja ovat vähäiset.  Tämä 
pätee yliopistoväkeenkin. 
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Toisaalta yritteliäisyyttä verkon käyttöön on. Nuorin kenialaisvoimin liik-
keelle lähtenyt, nykyään globaali palvelin Ushahidi (Todistus) tarjoaa ver-
taistukea erilaisissa kriiseissä. Se lähti liikkeelle Kenian verisistä vaaleista 
vuonna 2008. Ushahidi perustuu croudsourcing-käytölle, mikä on erittäin 
helppoa poikkeusoloissakin. Kenian vaalien jälkeen satoja ihmisiä kuoli, 
ja tätä surua purettiin Ushahidin kautta, mutta palvelimella on myöhem-
min ollut tärkeä tehtävä esimerkiksi Gazan kriiseissä sekä Haitin ja Japanin 
katastrofien yhteydessä. Myös Kenian tuoreimpia vaaleja seurattiin.

Etelä-Afrikan voi katsoa edustavan mediakylläisten Afrikan maiden kär-
keä Ghanan, Nigerian, Senegalin, Kenian  ja Namibian ohessa, mutta koko 
maanosan mediaprofiilin tunnistaa myös Etelä-Afrikan tunnusluvuista: 
radio (kattaa yli 90% väestöstä, Furie 2008) on koko kansan väline kuten 
kännykkäkin (kattaa noin 80%), kun taas sanomalehti (25%) on selvästi 
eliittien väline.  Television lukema on maanosalle korkeahko, lähes 80 pro-
senttia. Globaalilla tasolla Etelä-Afrikka jää tietokoneiden määrässä selke-
ästi jälkeen esimerkiksi Latinalaisen Amerikan Brasiliasta ja Argentiinasta  
-- ja kaikissa näissä maissa tyypillistä on median jakautumisen epätasai-
suus väestön keskuudessa.

Afrikka voi epäilemättä hypätä eräiden Euroopan ja Pohjois-Amerikan 
mediahistorian vaiheiden yli, ja afrikkalaiset viestintävälineet ovat olleet 
nokkelia käyttämään omia sovellutuksiaankin. Yksi esimerkki ovat olleet 
Mosambikin faksilehdet, jotka kukoistivat 1990-luvulla, mutta ovat viime 
vuosina näivettyneet verkon käytön yleistyessä. Mosambikin lankapuhe-
linverkosto on tänä päivänä maanosan tehokkaimpia – parikymmenvuoti-
nen sisällissota tuhosi lähes kaikki infrastruktuurit, joten rauhan tultua piti 
rakentaa kaikki alusta lähtien uudestaan. Tämä mahdollisti faksin käytön 
erityisesti opposition viestintäkanavana. Kaikkien faksilehtien virallinen 
levikki on aina 499 kappaletta.  Jos levikki olisi ylittänyt 500 kappaletta, 
julkaisija olisi tullut verotuksen piiriin. Faksilehtiä on luonnollisesti kopioitu 
epävirallisesti runsaastikin. 

Yhdeksänkymmenluvun tulokas Afrikan mediamaisemaan on ollut yhtei-
söradio (community radio), joita on eräissä maissa erittäin runsaasti, jois-
sakin taas ei lainkaan. Kyse on paikallisradiosta, jonka lähetyslupa ulottuu 
vain yhteen kylään tai esikaupunkiin, mutta lähetystuntien määrä on usein 
jopa 24 tuntia vuorokaudessa eli ohjelmatarve on kova. Ohjelmapolitiikka 
on periaatteessa hyvin opetuksellinen, käytännössä ei useinkaan yhtä sel-
västi; kuka tahansa jolla on innostusta pääsee keskustelemaan. Yhteisöra-
dio on yhteisöomistuksessa, ja sen laitteisto on peräisin joko oman maan 
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viestintävirastosta tai on katolisen kirkon tai Open Societiesin (Soros) lah-
joitus. Viime vuosina yhteisöradioita on kehitetty edelleen mediakeskuk-
siksi (multimediacentre), joita erityisesti Unesco on suosinut. Mediakeskuk-
sissa toimii yhteisöradio, mutta sinne hankitaan myös kansallisia välineitä, 
ja keskuksen kautta lähiseudun asukkaat voivat päästä internetiin. Esi-
merkiksi Mosambikiin on rakennettu kokonainen mediakeskusverkosto; 
välillä sen osaset toimivat paremmin, välillä heikommin. Yhteisöradioita 
on maassa yli 60, ja osan ympärillä on varsinainen mediakeskus. Eniten 
yhteisöradioita on Eteä-Afrikassa.

Infrastruktuurien heikkoudet tai niiden satunnainen kehittäminen ’poh-
joisen’ tuella ovat epäilemättä olleet tärkeä syy myös uuden mediatek-
nologian tulon takerteluun. Syyllisiä eivät ole pelkästään poliitikot, jotka 
kieltämättä ovat monessa maassa viehättyneet televisioon ja syrjineet 
radiota, niin tärkeäksi välineeksi kuin se julkisessa liturgiassa onkin tun-
nustettu. Kyse on myös siitä, että ulkomaiset rahoittajat suosivat hetken 
yhtä välinettä, sitten toista. Useimmiten tarkoituksena on edistää sellaisia 
yleviä arvoja kuin demokratiaa ja tasa-arvoa, mutta rahoittajan demokra-
tiakäsitys juontaa useimmiten avunantajan omasta yhteiskunnasta. Arvoja 
ei ole suhteutettu vastaanottajamaahan. Avunantajista erityisesti Japani ja 
Kiina eivät juuri demokratian ja ihmisoikeuksien totetumista kysele mutta 
ovat olleet myötämielisiä mediateknologian kehittämiseen. Pohjoismaat, 
Saksa, Hollanti ja Kanada taas keskittyvät sisältöjen ja media-alan koulu-
tuksen edistämiseen. 

Kiinan Afrikan-valloitus on ollut viime vuosina huikea, ja tämä näkyy medi-
apuolellakin sikäli, että monet kansalliset televisioasemat ovat avanneet 
ovensa Kiinan CCTV:n englanninkielisille ohjelmille, jotka käsittävät etu-
päässä uutisia ja dokumentteja. CCTV on omaksunut hyvin BBC-maisen 
tyylin, mutta kulttuurierot ovat yhä selvät. Kansallisten yleisradioyhtiöiden 
yleisötutkimus on hyvin niukkaa ja katkelmallista, joten tarkkoja lukuja Kii-
nan ’maailmanvalloituksesta’ Afrikasta ei ole saatavilla.

Suuria rahavirtoja ei Afrikassa viestinnän kehittämiseen ole koskaan 
suunnattu, vaikka erityisesti 1960-luvun modernisaatioteoriat korostivat 
median merkitystä teollistumisessa ja vaurastumisessa. Afrikan omat joh-
tajat ja kehitysyhteistyörahoittajat ovat useimmiten arvioineet median 
ylellisyydeksi verrattuna muihin tarpeisiin. Näin tekee rivien välissä myös 
kansainvälisen yhteisön hyväksymä Vuosituhatjulistus (Millenium Declaration), 
joka kohdentaa päähuomion äärimmäisen köyhyyden poistamiseen. Näin 
median moraallinen tuki päätyy ainakin osin yhteiskuntakehityksen mar-
ginaaliin. 
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Lyhyt ja kulmikas historia

Afrikan ensimmäiset lehdet ilmestyivät 1790-luvulla Sierra Leonessa. 
Yleensä niistä ehti ilmestyä vain muutama numero. Ensimmäinen vähän 
pidempään elänyt lehti oli vuonna 1800 perustettu Sierra Leone Advertiser. 
Vähitellen 1800-luvun mittaan siirtomaaisännät perustivat lehtiä etupäässä 
omien siirtomaissa työskentelevien kansalaistensa informoimiseksi. Sisältö 
kohdentui isäntämaan intresseihin. 

Lehtien tapaan vierasvetoisesti  ja isäntämaan mediarakenteita seuraten 
syntyivät julkisen vallan omistuksessa olevat radioyhtiöt 1950-luvulla,  ja 
useimpiin maihin perustettiin vähän myöhemmin myös televisioyhtiöitä. 
Sähköisen median perustehtäväksi miellettiin aluksi siirtomaaisännän kan-
salaisten informointi. Tästä on merkkinä vielä tänäkin päivänä esimerkiksi 
sellaisia hämmentäviä yksityiskohtia kuin Afrikan median yhä jatkuva kiin-
nostus entisten isäntämaiden urheilulajeihin: rugbya, krikettiä, hevospoo-
loa ja vastaavia lajeja seurataan, vaikka niiden harrastus omassa maassa jää 
vähäiseksi. Jalkapallon on toki tänä päivänä urheilulajeista ykkönen. Liialli-
nen eurooppalaisuus journalismissa ei kuitenkaan ole taannut menestystä: 
Lontoon Observerin aikoinaan omistama Central African Mail ei koskaan 
päätynyt yleisömenestykseksi. Sillä oli liian vahva eurooppalaisen eliitti-
lehden tyyli.

Kuusikymmenluvulla useimmat Saharan eteläpuoleisen Afrikan maat itse-
näistyivät, ja radioyhtiöiden ohjelmapolitiikkaa muutettiin. Radiosta tuli 
tärkein poliittisen informaation kanava, mutta myös kehityksen edistämi-
sen väline. Julkisen radion kuuluvuus pyrittiin saamaan mahdollisimman 
kattavaksi, ja moniin valtakunnallisiin kehityskampanjoihin liitettiin kylä-
tason keskustelupiirejä, joiden avulla yleinen kehitysviesti pyrittiin paikal-
listamaan.

Politiikka oli tuohon aikaan Afrikassa täynnä optimismia, visioita ja oman 
olemuksen etsintää. Ghanassa iskusanaksi tuli afrikkalainen persoonal-
lisuus (Afrikan Personality), Senegalissa mustuus (Negritude),  Keniassa 
kansallinen yhtenäisyys (Harambee), Tansaniassa yhteenkuuluvuus  (Uja-
maa), Sambiassa humanismi ja Zimbabwessa vastustus (Chimurenga). 
Nämä yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä uhkuvat yhteiskuntapoliittiset 
iskusanat eivät suoraan useimmissa maissa liittyneet median toimintaan, 
mutta toki niistä tuli välillisesti kehys itsenäistyneen maan medialle. Sar-
jaan liittyi vielä 30 vuotta myöhemmin Nelson Mandelan uuden eteläafrik-
kalaisen ”sateenkaarivaltion” Ubuntu, yhteenkuuluvuus ja jakaminen. 
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Useimmat näistä valtioideologioista määrittelevät välillisesti myös median 
aseman. Ne pyrkivät yhdistämään kansallisen edun ja kansallisvaltion 
vahvistamisen ”yhteiseen etuun” eli kansalaislähtöisyyteen ja viestintään 
ihmisoikeutena; näitä kahta ei tarkastella toistensa vastakohtina vaan 
saman ilmiön eri puolina (Wasserman & de Beer 2012). Toisaalta eritoten 
Thabo Mbekin presidenttikautena hallitus ja media ottivat Etelä-Afrikassa 
yhteen kiivaasti median oikeudesta määritellä itsenäisesti kantansa erilai-
siin sateenkaarivaltion kipeisiin kysymyksiin. Samanlaisia kipukohtia nou-
see esiin monissa Afrikan maissa varsin useasti. Tasapainoa ei ole löytynyt 
(Nyamnjoh 2005). 

Joissakin maissa kuten Tansaniassa ja Ghanassa kehitettiin 1970-luvulla 
hyvinkin johdonmukaista julkisen viestintäpolitiikan linjaa paperilla, 
mutta käytäntö kulki siitä etäällä. Joissakin muissa maissa kuten Tansanian 
naapurimaassa Keniassa taas pyrittiin hyvin niukkaan sääntelyyn. Tällai-
sissa maissa median yksityisen omistuksen osuus oli selvästi tuntuvampi. 
Nigerian kaltaisessa monien ristikkäisten intressien valtiossa maan sisäiset 
aluepoliittiset intressit ovat muuttaneet sääntelyn linjaa useaan kertaan. 
Etelä-Afrikan suunnanmuutos on ollut rajuin: kohtuullisen tiukassa apart-
heid-linjassa oli toki ennen kaikkea sanomalehdistön puolella poikkeuksia 
jo 1950- ja 1960-luvuilla, mutta 1990-luvun taitteen sateenkaarivaltion 
synty muutti kokonaisuuden tyystin. Radion ja television puolella lin-
janmuutos ei ole tapahtunut ilman vaikeuksia – yleisradioyhtiö SABC on 
päätynyt uutispuolella kohtalaisen vahvaan ANC-johtoon ja muussa ohjel-
mistossa yhtiö on vahvasti kaupallistunut. Viihdettä on paljon. Radion ja 
television kielivalikoima on muhkea: pääkieli on englanti, mutta ohjelmaa 
lähetetään myös 10 muulla kielellä. 

Osa Etelä-Afrikan sanomalehdistä on siirtynyt mustan keskiluokan käsiin, 
mutta yllätyksiä on lehtipuolellakin: esimerkiksi maineikas liberaali viik-
kolehti Mail & Guardian on saanut syytteitä jopa rasismista. Etelä-Afrikan 
Sunday Times (levikki 500  000) on Saharan eteläpuolisen Afrikan laajale-
vikkisin lehti ja otteeltaan varsin vakava. Toisaalta on yksioikoista luokitella 
sensaatiolehdet automaattisesti pelkäksi roskaksi: ne ovat usein käyneet 
keskustelua tarinoiden muodossa ja helpon sanaston kera tärkeistä asi-
oista, toki isotellen ja tulitikun kokoisin otsikoin. Mutta vähän koulutettu 
yleisö kokee nämä lehdet omakseen ja ymmärtää niiden tavan puhua 
(Wasserman 2010). 

Lähetyssaarnaajat perustivat lehtiä jo 1900-luvun alussa – useimmiten pai-
kallisilla kielillä ja maakuntaan. Pääkaupunkikeskeisyys kehittyi vahvaksi 
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vasta 1960-luvulla, jolloin vasta itsenäistyneet maat ryhtyivät tietoisesti 
rakentamaan kansallista yhtenäisyyttään. Useimmissa Afrikan maissa alun 
perin yksityiset lehdet kansallistettiin. Niistä tuli joko maan hallituksen 
tai hallitsevan puolueen lehtiä. Samana aikaan kirkon lehdet määriteltiin 
kansallisvaltion vahvistamisen vastavoimaksi erityisesti siksi, että poliitikot 
pyrkivät vakiinnuttamaan ainoastaan yhden kielen kansallisen itsenäi-
syyden ylläpitäjäksi ja heimoriitojen hillitsemiseksi. 1990-luvulla monet 
Afrikan maat pyrkivät tietoisesti kehittämään alue- ja paikallisvälineitä. 
Yksityisiä paikallisradioita perustettiin runsaasti. Sen sijaan paikallislehtien 
kehitys on ollut kituliasta ja levikit hyvin pieniä. Vain muutamissa muuten-
kin medialtaan kehittyneemmissä maissa kuten Etelä-Afrikassa ja Nigeri-
assa on vakiintunutta paikallislehdistöä. 

Muutamissa maissa – esimerkkinä Tansania ja Sambia – 1970-luvun isot 
maanlaajuiset lukutaito- ja terveyskampanjat saivat kylkiäisikseen paikal-
lislehtiä (rural papers), joiden sanoma oli vahvasti valistava. Näiden lehtien 
levikit olivat muhkeita, mutta ote varsin vähän journalistinen. Tekijät oli-
vat enimmäkseen opettajia. Nämä lehdet kuolivat nopeasti, kun projektin 
ulkomainen rahoitus päättyi. Esimerkiksi Tansaniassa näitä lehtiä kutsuttiin 
usein ”Norad-lehdiksi”, koska Norjan kehitysyhteistyöohjelma niitä rahoitti. 
Jotkin tällaisista paikallislehdistä päätyivät hallituksen paikallisorganisaati-
oiden tiedotuskoneiston osaksi. Näin kävi esimerkiksi Keniassa. 

Lukutaitolehtien tämän päivän seuraajia ovat etupäässä 1990-luvulla syn-
tyneet yhteisöradiot tai nykyään yhteisömediat (community radio, commu-
nity media centre).  Keskusten tarjontaan kuuluvat myös kansalliset lehdet 
ja pääsy internetiin. Yhteisömediaa on syntynyt tiuhaan tahtiin 1990-luvun 
alusta lähtien, ja niille on ollut kohtuullisen helppo saada myös rahoitusta 
ulkomailta. Kylissä vapaaehtoisvoimin pyörivät yhteisömediat vaikuttavat 
selkeästi demokratiaa edistäviltä, joskin ne ovat useimmiten syntyneet 
ulkopuolisesta aloitteesta – ja hyvin usein yhteisöradio vaikenee, kun 
ulkopuolinen rahoitus loppuu. Muutamissa maissa kuten Etelä-Afrikassa, 
Mosambikissa ja Ghanassa yhteisradiolla on ollut tärkeä osuus esimerkiksi 
paikallisvaaleissa. Useimmat radioasemat kyllä lähettävät suoria keskuste-
luja kehityshankkeista sekä musiikkia. Yhteisöradioiden ja –mediakeskus-
ten omistussuhteet ovat keskeisiä, sillä paikallishallinto vieroksuu useilla 
paikkakunnilla tätä uudeksi vallankäytön kanavaksi koettua tulokasta. 
(Jallov 2012)

Yhteisöradioilla ja mediakeskuksilla on monenlaisia vaikeuksia. Rahoitus 
tempoilee, eikä kaunis vapaaehtoistyön periaate tahdo toimia käytän-
nössä. Ohjelmatyöhönkin tarvitaan edes hiukkasen rahaa. Työntekijät 

Ullamaija Kivikuru

maailma_media.indd   238 10/06/14   08:07



239

lähtevät helposti perustaidot opittuaan kuukausipalkalle kaupallisiin pai-
kallisradioihin ja synnyttävät yhteisöradioon ikuisen koulutuskierteen. Yksi 
kipupiste on kieli. Virallisesti yhteisöradiot käyttävät maan virallista kieltä, 
mutta käytännössä käytössä on paikallinen heimo- tai aluekieli; virallisissa 
papereissa tämä ei näy. Kipupiste on myös soitetun musiikin tekijänoikeu-
det, joita ei alkuunkaan kunnioiteta muualla kuin Etelä-Afrikassa, ja siellä-
kin järjestelmä toimii heiveröisesti. Varsinkin pohjoisen Euroopan avunan-
tajat ovat kipuilleet, kun on käynyt ilmi, että tekijänoikeusasioissa vallitsee 
täysi viidakon laki. Näkymätön mutta todellinen ongelma on myös ”ruskei-
den kirjekuorten politiikka” (brown envelope policy). Erilaiset kansalaisjär-
jestöt ja projektit tietävät hyvin, että yhteisöradioilla on jatkuva ohjelma-
pula. Nämä toimijat valmistavat omia ohjelmiaan – tähän saakka lähinnä 
terveysvalistusta, maataloutta ja koulutusta koskevia valistusohjelmia – ja 
toimittavat niitä yhteisöradioille, nykyään usein lähetekirjeen kera, jossa 
ehdotetaan sopivaa lähetysaikaa. Tähän saakka asialla ovat olleet lähinnä 
kansalaisvalistajat, mutta jossakin vaiheessa erilaiset poliittiset intressiryh-
mät voivat myös aktivoitua valmiiden ohjelmapakettien toimittamiseen, 
eikä siivilä yhteisöradion päässä useinkaan ole kovin tiheä.

 
Hienot ohjelmat ja karu käytäntö

Afrikan maissa yksi medialle tyypillinen piirre on ollut 1960-luvulta saakka 
se, että viestintäpoliittiset kannanotot ja median käytäntö kulkevat etäällä 
toisistaan. Kehitysoptimismin vuosikymmeninä 1960- ja 1970-luvuilla usko 
joukkoviestinnän mahdollisuuksiin kehityksen edistämisessä oli tuntuva, 
ja tämä heijastui viestintäpoliittisiin teksteihin. Ne myös lähtivät siitä, että 
valtiolla oli viestintäpolitiikassa päävastuu, ja näin ollen useimmissa maissa 
julkisomisteisuus näyttäytyi ylivoimaisesti tärkeimpänä median muotona. 
Radioyhtiöitä ja lehtiä kansallistettiin monissa maissa. Mediakäytännöissä 
ei kuitenkaan tapahtunut suuria muutoksia; entinen toiminta jatkui hie-
noista politiikkapapereista huolimatta. Sama piirre on yhä näkyvissä, 
joskaan viestintäpoliittinen ohjelmatyö ei nykyään ole kovin suosittua. 
Joissakin maissa kuilu on edelleen suunnaton, kehittyneemmän media-
maiseman maissa kuten Etelä-Afrikassa, Ghanassa, Senegalissa ja Nigeri-
assa se on olemassa, mutta ei niin silmäänpistävä kuin vaikkapa Sambiassa 
ja Tansaniassa. 

Kaikkialla Afrikassa epäluulot poliittisten päättäjien ja journalismin välillä 
ovat vahvat. Journalismi on – osin aiheesta, osin reagoiden vahvasti pie-
niinkin rajoitusyrityksiin – koko ajan varpaillaan päättäjien suuntaan. 
Joissakin maissa suuntaus vahvempaan valtiokontrolliin on selvästi näh-
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tävissä. Näin on ennen kaikkea Zimbabwessa, Ruandassa ja viime aikoina 
myös Sambiassa, mutta osin sama trendi on näkyvissä myös Etelä-Afrikassa 
ja Namibiassa, joissa painettu media on tähän saakka ollut keskusteleva.  
Radion käyttö kansanmurhan, vihan ja kauhun lietsontaan Ruandassa 
(1994) on ollut lähivuosikymmenten räikein ihmisoikeusloukkaus; nyt maa 
pyrkii kansalliseen sovintoon tiukan sensuurin avulla. Useimmissa Afrikan 
maissa jännitteitä syntyy vaalivuosina, Eritrean kaltaisissa vakiintumatto-
missa uusissa valtioissa klassinen sensuuri kukoistaa yhä vahvana. 

Journalistien pelot eivät siis ole aiheettomia. Erilaisten järjestöjen sananva-
pausmittarit ovat ongelmallisia, mutta jotakin ne toki osoittavat. Freedom 
Housen vuosittaisraporttien mukaan täysin vapaita mediajärjestelmiä on 
(2013) Saharan eteläpuolisessa Afrikassa vain 12 prosenttia, ja liki tusina 
maata kuuluu täysin ”ei-vapaiden” mediajärjestelmien piiriin. Freedom 
House antaa hieman korkeampia vapausasteen lukemia sanomalehdille 
kuin sähköisille välineille – sanomalehdethän ovat tyypillisesti eliitin väli-
neitä.  Asetelma vaihtelee vuosittain jonkin verran, mutta peruslinjat pysy-
vät, vaikka vaihteluakin on jonkin verran. Viime vuosina eritoten Gambian, 
Etiopian mutta myös Etelä-Afrikan tilanne on Freedom Housen mukaan 
kiristynyt. Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistönvapausindeksin 
(World Press Freedom Index) kärjessä on vuosikausia ollut Suomi. Namibia 
sijoittuu parhaiten Afrikan maista. Eritrea ja Etelä-Sudan pitävät perää 
molemmissa mittauksissa. Järjestö on (2014) ollut viime aikoina huolissaan 
erityisesti Malin, Keski-Afrikan tasavallan, Chadin ja Burundin sananvapau-
den kapenemisesta.

Median omistus on Afrikassa nykyään sellainen, että isot radio- ja televi-
sioyhtiöt ovat yleensä julkisessa omistuksessa, lehdet pääosin yksityisessä. 
Hallituksen lehtiä on kuitenkin yhä monissa maissa, vaikka niiden mahti-
kausi oli 1970-luvulla. Hallituksen lehtiin suuntautuu paljon mainontaa, 
joten ne voivat taloudellisesti hyvin, vaikka niiden uskottavuus on heiken-
tynyt. Julkisomisteisten radio- ja televisioyhtiöiden talous ontuu useimmi-
ten pahasti, osin siksikin, että talousalan ammattitaitoa on niukasti taloissa, 
jotka ovat tottuneet saamaan käyttövaransa suoraan valtion budjetista. 
Nyt osa täytyy hankkia mainonnasta. Yksityisiä radio- ja televisioasemia 
toki on, joskin valtaosa toimii paikallisesti. 

Useimmissa Afrikan maissa televisio syntyi 1960-luvun lopulla tai 1970-
luvun alussa. Poikkeuksena on Tansania, jossa televisio aloitti manner-
maalla hyvin myöhään, vasta 1990-luvulla. Tansania on liittovaltio, ja 
Sansibarin saarella on ollut televisiotoimintaa 1970-luvun alusta lähtien. 
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Tansanian hallitsevat tv-asemat ovat yksityisomistuksessa, joskin julkinen-
kin televisioasema aloitti vuonna 2001. Tansanian myöhäisen liikkeelleläh-
dön syy kohdentuu yhteen henkilöön. Entinen presidentti Julius Nyerere 
vieroksui televisiota ja halusi rakentaa tiedonvälityksen radion ja lehtien 
varaan.  Nyerere ei ollut aivan väärässä: useimmissa afrikkalaisissa julkiso-
misteisissa televisioyhtiöissä on päädytty varsin karuun tarjontaan. Uutiset 
ja ajankohtaisohjelmat ovat ainoita, jotka oma yhtiö pystyy tuottamaan, 
yli 85 prosenttia ohjelmista koostuu vanhoista amerikkalaisista filmeistä ja 
sarjoista, joskin viime aikoina eteläafrikkalaiset, nigerialaiset ja ghanalaiset 
sarjat ovat liittyneet mukana tarjontaan, Angolassa ja Mosambikissa myös 
brasilialaiset ja portugalilaiset.

Tällä hetkellä mediakeskustelu kohdentuu medialakeihin, joita uudiste-
taan kaikkialla maanosassa. Toinen kipupiste ovat Suomen Julkisen Sanan 
Neuvostoa vastaavat itsesääntelyelimet (media councils), joiden kokoonpa-
noon hallitukset ovat vähän väliä hanakasti pyrkineet vaikuttamaan. Vain 
muutamissa maissa (Tansania, Etelä-Afrikka, Namibia) tällaiset elimet ovat 
pystyneet vakiinnuttamaan toimintansa. Tälläkin alueella kehitys on varsin 
monensuuntaista. Joissakin maissa – esimerkkinä Sambia – uutta vapaam-
paa medialaki on odotettu vuosikausia, kun taas joissakin muissa maissa 
– esimerkkinä Tansania – mediaväki on seurannut uuden lain valmistelua 
kauhulla, koska ennusmerkit osoittavat sen pyrkivän entistä tiukempaan 
sääntelyyn. (Berger 2007; Moyo & Chuma 2010)

Ylipäätään journalismin eronteko poliittisiin mahtitekijöihin on osoittautu-
nut hankalaksi Etelä-Afrikassakin.  Heinäkuussa 2010 ANC elähdytti muu-
taman vuoden takaisen ehdotuksensa mediatribunaalista (Media Appeals 
Tribunal), joka puuttuisi tiedotusvälineiden toimintaan, elleivät paikallinen 
julkisen sanan neuvosto (media council) ja päätoimittajien foorum (Editors’ 
Forum) puuttuisi asiaan. Samalla ANC on ehdottanut median toiminnan 
rajoittamiseksi koettua lakimuutosta. Ehdotusta kavahdettiin niin koti-
maassa kuin naapurimaissa, jotka ovat melko  varautuneesti suhtautuneet 
media counceleihinkin, erityisesti silloin, kun hallitukset ovat niitä pyrkineet 
edistämään. Hanke nähtiin yrityksenä suitsia mediaa.  Suunnitelma oli 
jäissä vuoden verran, mutta vuonna 2012 ANC otti asian esille uudelleen, 
ja kädenvääntö jatkuu. Toinen viime vuosina esiin noussut ehdotus on 
ombudsmanin (press ombudsman) toiminnan perustaminen. Ombudsman 
toimii hyvän journalistisen tavan voimistamiseksi ottamalla omaehtoisesti 
esiin asioita ja vastaamalla kansalaisten valituksiin. Esimerkiksi Namibiassa 
press ombudsman –järjestelmä on toiminut melko hyvin, ja kun tehtävä 
keskitetään yhdelle median arvostamalle ammattilaiselle – useimmiten 
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juristille – järjestelmä on kevyempi kuin koetettaessa löytää tasapaino eri-
laisten mediaryhmien edustajien kesken. (Berger 2002, 2005)

Kaupallisille paineille Afrikan joukkoviestimet eivät ole alkuunkaan niin 
herkkiä kuin poliittisiin rajoituksiin. Monopolilainsäädäntöä ei ole missään 
Afrikassa. 1940- ja 1950-luvuilla erityisesti brittiperäiset monialayritykset 
olivat mukana perustamassa sanomalehtiä Afrikkaan, mutta ehkä suurin 
media-alan yritys rantautua mantereelle oli Lontoon Daily Mirror -ryhmän  
1940-luvun suunnitelma, jonka mukaan Länsi-Afrikkaan perustettiin kolme 
Mirrorin  omistamaa lehteä, Daily Times Nigeriaan, Daily Graphic Ghanaan 
ja Daily Mail Sierra Leoneen. Lehdet toimivat yhä, mutta omistussuhteet 
ovat muuttuneet moneen kertaan. Ainakaan toistaiseksi eivät kansainvä-
liset ketjut ole pyrkineet Afrikan melko vakiintumattomille markkinoille 
muutoin kuin mainospuolella. Sen sijaan ovat sellaiset oman mantereen 
vahvat mediamaat kuin Etelä-Afrikka ja Nigeria pystyneet eritoten viih-
teen puolella levittäytymään yli koko mantereen, Etelä-Afrikan yksityinen 
M-Net toimii jo yli 40 Afrikan maassa, ja lähes yhtä menestyksekästä on 
ollut nigerialainen sarjafilmi- ja elokuvatuotanto (ns. Nollywood). M-Net on 
tuottanut jo usean vuoden aikana myös muutamien ulkomaisten formaat-
tien afrikkalaisia versioita. Heinä-syyskuussa 2010 M-Netin tuottamaa Big 
Brother All Stars -ohjelmaa esitettiin päivittäin 14 Afrikan maassa.

Nollywoodin suosio kasvaa vuosi vuodelta: elokuvia syntyy sadoittain. 
Nigeria on maailman kolmanneksi suurin elokuvatuottaja. Kohdeyleisönä 
ovat käytännössä ainoastaan Afrikan maat. Osa Nollywood-melodraa-
moista esitetään televisiossa, osa elokuvateattereissa ja valtaosa ns. video-
saleissa (video halls). Nimi on suurellinen niille vaatimattomille peltikat-
toisille kojuille, joihin massayleisö pääsee hyvin pienellä maksulla katso-
maan DVD-esityksiä. Harvoissa maissa slummien ja townshipien asukkaat 
osaavat sujuvasti englantia, jolla Nollywood-filmit tehdään. Niinpä useissa 
maissa videosalien omistajat palkkaavat paikallisia englantia taitavia tis-
kijukkia (videojockey) tulkitsemaan esityksiä. Tiskijukat käsittelevät juonta 
hyvin vapaasti, lisäävät siihen paikallisia elementtejä ja rakentavat tari-
nansa päähenkilöiden ympärille; yleisö tunnistaa Nollywood-tähdet eikä 
ole turhan tarkka juonen kulusta. (Dipio 1999; Tomaselli & Eke 1995)

Aga Khan on mahtitekijä myös media-alalla itäisessä Afrikassa, ja hänen 
omistamansa tiedotusvälineet toimivat itäisessä Afrikassa joko eri versioin 
tai yhtenä, kaikkiin maihin jaettavana lehtenä.  Viime vuosina ovat itäisessä 
Afrikassa muutoinkin vahvistuneet kolmen maan alueella (Kenia, Tansania, 
Uganda) toimivat lehdet; tämä on heijastumaa uudelleen virinneestä Itä-
Afrikan yhteisöstä (The East African Community, EAC). Nyt tähän yhteisöön 

Ullamaija Kivikuru

maailma_media.indd   242 10/06/14   08:07



243

on houkuteltu jäseniksi myös  Ruanda ja Burundi, jotka  ovat vaihtaneet 
pääkielekseen englannin. 

Eräissä maissa on myös maan sisäisiä alan suuryrityksiä ja ketjuja. Erityisesti 
Etelä-Afrikan monet vahvat ketjut pitävät hallussaan erityisesti sanoma- ja 
aikakauslehtialaa, Tansaniassa taas ennen kaikkea paikallisen miljonäärin 
omistama IPP Group on monialayritys, jolla on kymmenkunta sanomaleh-
teä englanniksi ja suahiliksi, kaksi radioasemaa, kaksi televisioasemaa ja 
oma uutistoimisto. 

Kielipolitiikka on hyvin keskeinen ja mutkikas seikka Afrikan mediassa. 
Useimmissa maissa vallitsevana mediakäytössä on ollut entisten siirtomaa-
isäntien kieli, englanti itäisessä Afrikassa, ranska suuressa osassa läntistä 
Afrikkaa ja portugali Mosambikissa ja Angolassa. Viime aikoina kuitenkin 
Tansaniassa on tapahtunut dramaattinen käänne: 85 prosenttia maan 
mediasta toimii nyt suahiliksi, loput englanniksi. Hieman samansuuntaista 
kehitystä on ollut näkyvissä Keniassa, jossa kuitenkin englannin asema on 
selvästi vahvempi, koska heimoristiriidat ovat maassa vahvoja. Englanti 
koetaan neutraaliksi. Toisaalta useimmissa Afrikan maissa radio toimii yhä 
6-12 kielellä. Näin pyritään tavoittamaan kylien ihmiset omalla kielellään. 
Samaan tavoitteeseen pyrkii luonnollisesti yhteisömedia, joskin sen peri-
aatteessa edellytetään toimivan maan virallisilla kielillä.

Oma lukunsa median kielipolitiikassa ovat Etelä-Afrikka ja Namibia, joissa 
poliittinen muutos tapahtui vasta 1990-luvun taitteessa. Apartheidin 
aikana hallitus halusi lähestyä eri heimoja näiden omilla kielillä hajota ja 
hallitse –politiikan mukaisesti. Kummassakin maassa radiolla oli lähetyksiä 
11 kiellä. Muun median tärkein kieli oli afrikaans. Kun poliittinen linja vaih-
tui, afrikaans ajautui syrjemmälle ja valtakieleksi – myös kouluissa ja yli-
opistoissa – nostettiin englanti, jota valtaosa väestöstä yhä osaa varsinkin 
maaseudulla hyvin vajavaisesti. Englanti koettiin tässä osassa mannerta 
neutraaliksi kieleksi, kun taas laajoilla alueilla muualla Afrikassa nimen-
omaan englanti on ollut siirtomaavallan symboli. Tätä nykyä sekä Etelä-
Afrikassa että Namibiassa tärkeimmät välineet, sekä lehdet että sähköiset 
välineet, käyttävät englantia, mutta ns. kieliohjelmia on edelleen varsinkin 
radiossa, jopa kaksimiljoonaisessa Namibiassa kuudella kielellä. Molem-
missa maissa ilmestyy edelleen myös lehtiä afrikaansiksi.

Lehtien yhtenä ongelmana kaikkialla Afrikassa on ollut jakelun kehitty-
mättömyys kaupunkien ulkopuolella. Sanomalehden matka kaupungista 
kyliin saattaa kestää 1-2 viikkoa. Pääkaupunkikeskeisyyttä on korostanut 
myös sisällön suuntautuminen isoihin keskuksiin, koska uutishankinta on 
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kaupunkien ulkopuolella varsin heikkoa. Kaikissa maissa uutistoimistoja 
ei ole, sillä valtion informaatiopalvelu kerää informaatiota maaseudulta. 
Sinne pääkaupungin journalistit poikkeavat ainoastaan, kun presidentti 
tai ministeri vierailee paikkakunnalla. Jos uutistoimisto on olemassa, se 
kerää useimmiten informaatiota lähinnä virallislähteistä, koska resurssit 
eivät riitä muuhun. Näin syntyy myös hallitusta myötäilevä linja ilman että 
minkäänlainen suora tai epäsuora sensuuri sitä edellyttää. Virallislähteet 
ovat tärkeitä, koska muita ei juuri ole, ja virallislähteisiin suhtaudutaan 
myötäsukaan, koska sillä tavoin varmistetaan, että materiaalia on saatavilla 
tulevaisuudessakin. 

Osaltaan tähän viranomaiskeskeisyyteen on vaikuttanut siirtomaavalta, 
joka piti tiedotusvälineitä tiukasti otteessaan säännöstelemällä informaa-
tiota. Syntyi virkavaltajournalismin (gazeti  journalism) perinne. Viime vuo-
sikymmeninä tämä perimä on auttanut auktoriteettikeskeistä journalismia 
jatkumaan. Niin lehdet kuin radio ja televisio kertovat päivittäin, mitä pre-
sidentti, ministerit ja kansliapäälliköt ovat tehneet tai sanoneet. Osaltaan 
tätä kehitystä on voimistanut PR-toiminnan kasvu viime vuosikymmeninä 
kaikkialla Afrikassa. Niin julkisilla kuin yksityisilläkin laitoksilla on laajat 
PR-osastot, ja ne pysyvät hyvällä palkkatasollaan houkuttelemaan myös 
korkeatasoisia journalisteja palvelukseensa. Monissa journalistikouluissa 
PR-linjat ovat tuntuvasti suositumpia kuin journalistilinjat.

Journalismin henkilökeskeisyyttä on kuitenkin väärin tulkita yksinomaan 
henkilöpalvonnaksi. Se on  mutkikkaampi ilmiö koska kyse on myös inf-
rastruktuurien heikkoudesta. Afrikassa presidentit ja ministerit edustavat 
valtiota ja sen yhtenäisyyttä. Viime aikoina näihin kansallista yhtenäisyyttä 
lujittaviin henkilörakenteisiin on liittynyt myös kevyempiä aineksia: urhei-
lijoita ja missejä.

Etelä-Afrikassa yhteisömedia mainitaan jopa perustuslaissa, joka määritte-
lee viestintäpolitiikan tavoitteeksi kolmenlaisen median yhdistelmän: jul-
kisessa omistuksessa oleva yleisradiotoiminta (public service broadcasting), 
yksityinen media – lehdet, radio- ja tv-asemat – sekä yhteisömedia. 

Ongelmaton tämäkään viestintämuoto ei ole.  Rahoitus kangertelee, val-
takunnanhallinto pyrkii säätelemään sen toimintaa, vapaaehtoisuuteen 
perustuva toiminta synnyttää jatkuvan koulutustarpeen. Jossakin määrin 
mystistä on se, että yhteisömedia tuntuu ottavan tulta eräissä maissa her-
kästi, toisissa sen liikkeelle saanti on työn ja tuskan takana. Etelä-Afrikassa, 
Malawissa ja Ghanassa se on lähtenyt hyvin liikkeelle, Mosambikin huo-
lella suunniteltu ja YK-tuella toteutettu koko maan kattavat yhteisöme-
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diakeskusten verkosto kangertelee, Sambiassa yhteisöradio näivettyisi 
ilman katolisen kirkon vahvaa tukea, Tansaniassa, Namibiassa ja Keniassa 
yhteisöradioita ei oikeastaan ole ollenkaan useista käynnistysyrityksistä 
huolimatta.

 
Sisällöt: julkishallintoa, kehitystä ja amerikkalaista viihdettä

Vaikka sananvapauden aste on tänä päivänä Afrikassa selvästi suurempi 
kuin parikymmentä vuotta sitten ja sensuuri on suureksi osaksi vaihtunut 
itsesensuuriksi, tilanne on vakiintumaton, ja varsinkin televisiota tarkkail-
laan. Poliittinen eliitti maassa kuin maassa pitää sitä itselleen tärkeänä. 
Radiolle sallitaan enemmän, vaikka puhepohjaiset suorat kontaktiohjel-
mat eivät kerää suosiota auktoriteettien silmissä; musiikkitoivomuksia 
kyllä suositaan. Namibiassa erittäin vireästi yli 10 vuotta eri kielillä toimi-
nut, ”kansanparlamentiksi” kutsuttu radion päivittäinen kontaktiohjelma 
Chat Show näivetettiin melkein kuoliaaksi vuonna 2010. Siinä saattoivat 
kansalaiset niin kommentoida presidentin puheita kuin kysyä, mikseivät 
pojat saa pitää korvarenkaita koulussa. Ministerit ja ministeriöt vastasivat 
vuosikausia uutterasti. Ensin ohjelma-aikaa supistettiin reilusti, sitten koko 
ohjelma katosi aina ennen tulossa olevia vaaleja mutta palasi vaalien jäl-
keen. Ohjelman merkitys kansalaisten ja johtajien keskusteluareenana on 
kuitenkin kutistunut, ja se toimii enää kieliohjelmien kanavilla. Chat Shown 
perinnettä jatkaa Namibian-lehden päivittäinen SMS-aukeama, joka myös 
on närkästyttänyt päättäjiä suorasukaisuudellaan.

Yksi afrikkalainen erikoisuus ovat valtakunnallisen radion paikallisen tie-
dotuksen ohjelmat, niistä keskeisimpinä kuolinilmoitukset. Kun liiken-
neyhteydet ovat olleet huonoja ja puhelimet tuiki harvinaisia, kylien ja 
kaupunkien asukkaat voivat pientä korvausta vastaan ilmoittaa radion 
kautta sukulaisille ja ystäville läheisen poismenosta. Kännyköiden yleisty-
essä paikallisen tiedotuksen ohjelmat ovat supistuneet.

Aina silloin tällöin syntyy kahakoita yksittäisen viestimen ja poliittisen 
koneiston välille. Tansaniaan kuuluvan Sansibarin saaren poliittinen johto 
on tunnettu herkästä puuttumisesta mediasisältöihin. Keniassa on varsin-
kin yleisradiopolitiikka ollut tiukkaa pitkään. Viime aikoina myös Namibia 
on ollut liikkeessä tiukentuvaan journalismiin: SWAPO-hallitus pani yksityi-
sen Namibian-lehden ilmoitusboikottiin jo vuonna 2003, ja yleisradioyhtiö 
NBC:n ohjelmapolitiikka on ollut tarkkailun alaisena vähän väliä. Kerran 
hallitus jo päätti  julistaa pannaan Kauniit ja rohkeat, mutta yleisön nopea 
reagointi ja vastamarssi yhtiön edustalle sai aikeet muuttumaan. Osansa 
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lienee silläkin, että tv-yhtiön toimituksellinen johto asetti – kaiketi omana 
protestinaan kiellolle – kielletyn sarjan tilalle uudelleen ja uudelleen ohjel-
man SWAPO:n puoluekokouksesta. 

Yhdeksänkymmenluvun puolivälissä skandaalijournalismin aalto pyyh-
käisi yli monien entisten yksipuoluemaiden: journalistit kaivoivat laa-
tikkojensa kätköistä joskus vuosia vanhoja skandaaleja ja julkaisivat ne, 
kun säännöt ja ilmapiiri lientyivät. Nyt tänä trendi on rauhoittunut, joskin 
journalistinen kulttuuri on esimerkiksi onnettomuus- ja rikosuutisissa yhä 
varsin toisenlainen kuin Pohjoismaissa. Uhrien nimet ja onnettomuuksien 
osin hyvinkin raa’at yksityiskohdat kerrotaan pilkuntarkasti, ja kuolleiden 
kuvia julkaistaan. Esimerkkejä tällaisesta journalismista oli tarjolla erittäin 
runsaasti Mosambikin sisällissodan ajoilta, mutta ei tyyli ole myöhemmin-
kään muuttunut.

Ajoittain eräitä hallitusten hyväksymiä linjauksia käsitellään tavalla, jonka 
voi mieltää skandaalinomaiseksi. Kaksituhatluvun alussa melkein kaikissa 
maissa Saharan eteläpuolella on ollut käynnissä korruptionvastaisia kam-
panjoita. Ne saavat kosolti jatkuvaa julkisuutta, ja jos tällä alueella iso 
nimi jää kiinni, media raportoi asiasta vauhdikkaasti, koska tiedetään, että 
kyseinen tärkeä henkilö tulee menettämään asemansa. Muutoin tutkiva tai 
kriittinen journalismi ei ole kovin yleistä – jos taas jätetään Etelä-Afrikka 
tarkastelun ulkopuolelle. Etelä-Afrikassa tutkivaa journalismia kyllä on, 
mutta mediaa leimaa myös vahva elitistisyys: lehdet ja television asiaohjel-
mat tietävät puhuvansa harvoille ja valituille. Juuri tässä mielessä sensaa-
tiolehtien merkitys on tuntuva, vaikka niiden keinot ovat aika räikeitä. Ne 
puhuvat yleisöille, joita muut lehdet eivät tavoita.

Onnettomuusuutisissa ”tavalliset ihmiset” pääsevät mukaan journalismiin 
kohteina ja kokijoina. Muutoin journalismin peruslinja on lähteiden osalta 
varsin elitistinen. Vahva liittymä virallislähteisiin on Afrikassa tuonut muas-
saan sen, että valtakunnanpolitiikkaa ja byrokratian toimintaa seurataan 
mediassa huolella. Vaikka viestimien kirjo on nykyään moninainen, poliit-
tista väittelyä käydään vain hyvin harvoissa maissa Etelä-Afrikan ja Ghanan 
ulkopuolella. Sen sijaan raivokkaita yksittäisiä purkauksia esiintyy varsinkin 
ennen vaaleja – ehdokas tai hänen lähipiirinsä perustaa lehden ja käyttää 
sitä vaalivälineenä ja hautaa lehden vaalien jälkeen. 

Afrikkalaista mediatarjontaa kritikoitaessa helposti unohtuu kaksi seikkaa. 
Ensinnäkin yhteiskunnan peruslinjauksia koskevaa keskustelua on vaik-
kapa Pohjoismaihin verrattuna afrikkalaisessa mediassa suhteellisen run-
saasti: monet asiat ovat auki, ja niistä keskustellaan, toki useimmiten maata 
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johtavien intressiryhmien ehdoilla. Toiseksi vaikka kehitys erityisteemana 
onkin käynyt vähemmän suosituksi kuin esimerkiksi 1970-luvulla, se on 
kuitenkin mukana journalismin arjessa koko ajan – hallitusten linjauksissa, 
ulkomaisten rahoittajien projektikuvauksissa, raporteissa ympäristöstä tai 
vaikkapa naisten asemasta. Kriittiset artikkelit ”vaikeisiin” aiheisiin kohden-
netaan usein ulkomaihin –  kerrotaan Vietnamin naisten avioliitto-olojen 
ongelmista mieluummin kuin oman maan tai raportoidaan hallituksen 
ponnisteluista tulvien hillitsemiseksi Bangladeshissa mieluummin kuin 
kotona, mutta aihepiiri ylittää kuitenkin säännöllisesti uutiskynnyksen. 
Lähteenä on usein artikkeliuutistoimisto IPS (Inter Press Service) tai jokin 
muu feature-artikkeleita tarjoava lähde. Sen sijaan afrikkalaisten yhteis-
kuntien seuranta on yleisesti ottaen heikkoa kaikissa Saharan eteläpuolei-
sissa maissa.

Kehitysviestintä on ollut vuosikymmeniä varsin totista. Tässä Afrikan 
mediasuunnittelijat heijastelivat ulkomaisten rahoittajien mieltymyksiä: 
viihteen edistämiseen tuskin olisi projektivaroja liiennyt. Kuitenkin jo 
1970-luvun loppupuolelta lähtien poliittinen satiiri eritoten Keniassa ja 
Tansaniassa, mutta jonkin verran myös muualla, ryhtyi käyttämään kana-
vanaan karikatyyriä, ja vähän myöhemmin kehitystavoitteita ruvettiin laa-
jentamaan myös sarjakuviin, joita julkaistiin vihkosina.  Tämän perinteen 
seuraaja on kehityspoliittinen rap/hip-hop, joka on ollut erittäin suosittua 
itäisen ja eteläisen Afrikan kaupungeissa. Nämä muusikot puhuvat suo-
raan ja kriittisesti.

Vasta televisio kuitenkin toi afrikkalaiseen mediamaisemaan viihteen 
isommissa mitoissa. 

Afrikkalaiset televisioyhtiöt huomasivat varsin pian, että ne eivät pysty-
neet omin voimin tyydyttämään ohjelmatarpeitaan. Isot amerikkalaiset 
sarja- ja elokuvaviihteen tarjoajat tulivat avuksi varsin edullisten taksojen 
kera. Alkoi vanhan amerikkalaisen televisioviihteen voittokulku Afrikan 
televisioihin. Vuosien mittaan suosioon ovat nousseet myös englannin-
kielisessä Afrikassa Latinalaisesta Amerikasta peräisin olevat telenovelat.  
Niitä esitetään paljon, epäilemättä myös edullisten tarjousten siivittäminä.  
Amerikkalaisen ja Latinalaisen Amerikan standardiviihteen vankalla suosi-
olla on myös viestintäpoliittinen merkityksensä. Kansa totutetaan tiettyi-
hin, ennen kaikkea melodraaman muotoa noudattaviin standardeihin.

Riippuvuus ulkomaisesta tuotannosta on televisiossa kaikissa Afrikan 
maissa vahvaa, ja tämän ovat ottaneet huomioon myös ohjelmien tuotta-
jat: brittiläiset ja australialaiset televisioyhtiöt tekevät esimerkiksi samasta 
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lastensarjasta erilaisia versioita, ja  Afrikkaan tarkoitettuihin ohjelmiin pes-
tataan mustat juontajat ja lapsiesiintyjät.  Traagista on se, että kaikkialla 
maailmassa suositut luontofilmit afrikkalaisista kansallispuistoista ovat 
järjestään ”pohjoisen” tuotantoa – afrikkalaiset ovat päässeet mukaan vain 
autonkuljettajiksi ja ”fixereiksi”, paikallisapulaisiksi.

Vähitellen on lähtenyt käyntiin myös Afrikan oma sarjafilmituotanto, 
vaatimattomin luvuin ja ensin englanninkielisessä Länsi-Afrikassa, sitten 
ennen muuta Etelä-Afrikassa. Kehitys oli yhtenä juonteena mukana näissä 
sarjoissa, mutta hyvin vahvana toistuu melodraaman muoto. Sillä toki on 
vastineensa myös afrikkalaisessa perinnedraamassa joka rakentuu pitkälti 
sanailuun. Afrikkalaisessa televisiotuotannossa formaateille ei ole M-Netiä 
lukuun ottamatta paljon sijaa. Omalla alueella tehdyt sarjat ovat mukael-
mia ulkomaisista, eivät formaatteja. Samoin näkyy se, että afrikkalaisessa 
tuotannossa hallitsevat isot ja vahvat televisiomaat, ennen kaikkea Nigeria 
ja Etelä-Afrikka, osin myös Ghana. Elokuvan puolella läntisen Afrikan rans-
kankieliset maat, ennen muuta Senegal ja Kamerun, ovat kansainvälisesti-
kin nimekkäitä elokuvamaita, jotka tuottavat laadukkaita teoksia. Niiden 
ongelmana on, että vaikka teemat ja tekijät ovat afrikkalaisia, elokuvien 
ohjaajat ovat Ranskassa koulutettuja, elokuvat rahoitetaan pääosin ulko-
mailta, ja levityskin kohdentuu etupäässä läntisiin teollisuusmaihin. Monia 
kuuluisia ”afrikkalaisfilmejä” ei esitä elokuvafestivaalien ulkopuolella Afri-
kan mantereella lainkaan. (Maasilta 2007)

Ammattikoulutus toi naiset toimituksiin

Journalismi ei ollut erityisen houkutteleva ammatti 1990-luvun taittee-
seen saakka. Journalismi rupesi kiinnostamaan, jos pisteet eivät riittäneet 
halutumpiin korkeakouluopintoihin, ja useimmiten ammattiin opittiin 
1970- ja 1980-luvuilla käytännön kautta. Useimmissa maissa journalistien 
ammattikoulutus lähti käyntiin 1970-luvulla, ja journalistien koulutustaso 
nousi huomattavasti saman vuosikymmenen lopulla. Ammattikoulutus 
oli useimmiten yliopistojen ulkopuolella, koska yliopistot koettiin liian 
byrokraattisiksi koulutuslaitoksiksi käytäntöön suuntautuvaksi mielletylle 
ammatille.  Samaan aikaan toimituksiin tuli tuntuvasti aikaisempaa enem-
män naisia. Valtaosa journalisteista on toki yhä miehiä, mutta naiset eivät 
enää ole harvinaisuus, ja myös johtotehtävissä on useissa maissa runsaasti 
naisia. Yksityisen median vahvistuessa moniin maihin syntyi hetkeksi var-
sinainen muutoskaruselli, jossa kokeneet journalistit siirtyivät paremmin 
palkattuihin yksityisomisteisiin välineisiin, ja samaan aikaan julkisomis-
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teisten välineiden toimitukset täyttyivät nuorilla, joiden koulutustaso oli 
korkeampi. 

Tilanne muuttui uudelleen 1990-luvulla. Journalismi kävi ammattina hou-
kuttelevaksi, ja samaan aikaan ammattilaisten tarve kasvoi uusien väli-
neiden syntyessä.  Vakiintuneet koulutuslaitokset siirtyivät yliopistojen 
kylkeen tai niiden osaksi, ja samaan aikaan syntyi lukemattomia ’villejä’ 
alan koulutuslaitoksia, jotka eivät kriteereitä kyselleet, jos oppilas kykeni 
maksamaan lukukausimaksun.  Journalistien koulutustaso laski uudelleen 
alan kasvaessa ja mediamaiseman monipuolistuessa.  Samaan aikaan PR-
puoli rupesi tarjoamaan töitä, joista maksettiin tuntuvasti enemmän kuin 
journalismissa. PR-ala kasvaa edelleen kaikkialla Afrikassa niin yrityksissä 
kuin julkishallinnossa ja järjestötyössä. 

Yleisö: valtaosa nuorta ja kaupunkilaista 

Suurimmassa osassa Afrikkaa oli vielä 1970- ja 1980-luvuilla melko helppo 
selvittää mediakäyttöä, vaikka systemaattista yleisötutkimusta ei mante-
reella ollut silloin ja varsin vähän sitä on vieläkin. Brittien BBC on tarjon-
nut ajoittain yleisötutkimusapuaan afrikkalaisille radio- ja tv-yhtiöille, ja 
muutamat maat, ennen kaikkea Etelä-Afrikka, Nigeria, Ghana, Namibia ja 
Senegal ovat seuranneet yleisöitään melko säännöllisesti erilaisten mark-
kinatutkimuslaitosten avulla, koska mainostajat tätä edellyttävät. Varsinai-
set yhtiön omat tutkimusosastot ovat edelleen harvinaisuuksia. 

Radio oli pari vuosikymmentä sitten ainoa joukkoviestin, jolla oli Afrikassa 
massayleisö, muiden välineiden yleisöt olivat pieniä ja hajallaan. Radio 
ulottui myös maaseudulle, mutta miehet pitivät kukkaronnyörejä patte-
reita hankkiessaan, ja he myös määräsivät maaseudulla kuuntelun mää-
rän ja kohdentumisen.  Kylissä tehdyissä laadullisissa yleisötutkimuksissa 
ihmeteltiin, miten paljon kansalaiset kuitenkin tiesivät kotimaansa valta-
kunnantason asioista. Kyse oli toki suureksi osaksi otsikkotiedosta, ei syväl-
lisestä pohdinnasta, mutta ilmiselvästi sanomat välittyivät myös kyliin. 

Osin maaseudun informoinnista huolehtivat yhä poliittisten puolueiden 
paikallisverkostot ja massajärjestöt, osin on toimittu mielipidejohtajien 
kera. Politiikan osalta tietyt henkilöt kylissä toimivat välittäjinä, ravintouu-
tisten, naisten asioiden ja maatalouden osalta tyystin toiset mielipidejoh-
tajat. Kyliin on syntynyt myös yhteisöseurantaa, osin järjestyneesti paikal-
lishallinnon, osin vapaaehtoisjärjestelyin esimerkiksi ravintoloiden ympä-
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rille. Mediatarjonta ei ole horjuttanut paikallisyhteisöjen valtarakenteita. 
Toisaalta mediasisältöjen tarjoajat ja vastaanottajat ovat erillään toisistaan. 
On saattanut tapahtua, että hyvin suunnitellut naisten ohjelmat om lähe-
tetty vuosikausia ajankohtana, jolloin naisten reipas enemmistö on ollut 
vielä pellolla töissä. Ohjelmat ovat koristaneet yksinomaan ministeriöön 
lähetettäviä tilastoja.

1990-luvulta lähtien tilanne on suureksi oskasi muuttunut. Kansallisen 
radio varaan rakentunut massayleisö on supistunut,  sijalle on syntynyt 
runsaasti suppeita erityisyleisöjä. Varsinkin  esikaupunkien ja slummien 
yhteisöseuranta on  kasvanut tuntuvasti ja nuorison asema mediakulut-
tajina vahvistunut. Kansainvälinen nuorisokulttuuri – erityisesti populaari-
musiikki – on saanut laajankin yleisön kaupunkien nuorista.  Ravintolat ja 
hotellit ryhtyivät 1990-luvulla markkinoimaan itseään sillä, että asiakkailla 
oli mahdollisuus seurata televisiota ja radioita osana paikan palvelutarjon-
taa. Kesällä 2010 tällainen markkinointi oli huipussaan Etelä-Afrikan jalka-
pallon maailmanmestaruuskisojen aikaan. Erityisesti mainostettiin isoja 
televisioruutuja. 

Kaupungeissa tämä malli on toiminut hyvin viimeiset parikymmentä 
vuotta. Sen sijaan lehtien levikit pikemmin supistuivat lehtien lukumäärien 
kasvaessa. Lehdet kohdistivat tarjontansa yhä selkeämmin kaupunkeihin, 
joissa yleisöillä oli ostovoimaa. Mainonnan merkitys median rahoittajana 
on kasvanut myös maissa, joissa todellinen mediatalous on syntynyt vasta 
2000-luvulla, ja mediaseuranta on kaupungistunut. Kansallisia eroja on 
olemassa, mutta kaupungistuminen on näkyvissä yli koko maanosan. 

Kiintoisaa on se, että julkisessa omistuksessa olevien tiedotusvälineiden 
yleisö ei ole supistunut radikaalisti, vaikka julkinen mediaideologia on 
ollut selvästi julkisomisteisuutta vastaan. Vastaanottajat ovat konserva-
tiiveja, ja heistä ilmeisesti julkisomisteinen media tuntuu edelleen hyvin 
luotettavalta.

Lopuksi

Afrikan mediaa on vaikea luonnehtia yleisesti. Eri maissa kehitys kulkee eri 
suuntiin, mutta kaupunkien ja maaseudun erot ovat huikeita kaikkialla. 
Tilastojen peränpitäjän keskimääräislukemat ovat selvästi kohenemassa, 
mutta tämä ei välttämättä tarkoita, että median osuus väestön valtaosan 
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arjesta kasvaisi.  Infrastruktuurien niukkuuden lisäksi kolonialismin jäljet 
tuntuvat monella tasolla, vahvimmin ehkä siinä, että demokraattisen vies-
tintäpolitiikan perimä puuttuu. Tämän päivän johtajat vasta opettelevat, 
miten voivat toimia median kanssa yhdessä demokratian tukemiseksi. Elä-
misen niukkuus myös ohjaa edelleen rahavirtoja muualle kuin viestintään. 

Toisaalta voidaan väittää, että Afrikan viestinnällinen tulevaisuus on kieh-
tova: uuden teknologian tulo saattaa saada aikaan hyvinkin yllättäviä 
toimintamuotoja ja käytäntöjä. Kiintoisaa on myös nähdä, miten afrikka-
laiseen kulttuuriin kuuluva kielellinen monimuotoisuus vastaisuudessa 
kehittyy. Joissakin maissa siirtomaavallan kieli sitoo maan kulttuurisesti 
edelleen koloniaalisiin isäntiin, joissakin maissa, ennen muuta suahilialu-
eilla, vahva ’uusi’ pääkieli monimuotoistuu ja kehittyy, mutta myös eris-
tää asukkaita kulttuurisesti muusta maailmasta. Valtaosa Afrikan maista 
tasapainoilee erilaisten kompromissien myötä kansalliseen itsenäisyyteen 
myös mediassa.

Mutta tämän päivän maailmassa avautuu varsinkin nuorille myös sellaisia 
avaruuksia, joista edellinen polvi ei voi edes uneksia. Alun perin kameru-
nilainen, mutta sittemmin monissa Afrikan maissa asunut mediatutkija 
Francis Nyamnjoh päätyi artikkeliaan (2013) valmistellessaan haastatte-
lemaan 16-vuotiasta tytärtään Suea, joka on perheen mukana muuttanut 
Kamerunista Senegaliin, Senegalista Etelä-Afrikkaan ja päätynyt lopulta 
tiukkakuriseen katoliseen kouluun Kamerunissa. Isänsä ällistykseksi Sue 
hallitsi vaivattomasti niin kansainvälisen kuin afrikkalaisenkin viihdekult-
tuurin, teki niistä tolkullisia arvioita, osoitti kypsää kriittisyyttä –  mutta ei 
ollut vähääkään kiinnostunut uutisista. Isä jäi miettimään, jospa hyvinkin 
Sue ja hänen sukupolvensa toimivat selkeästi vähemmän hierarkisesti kuin 
isänsä, mutta myös uskaliaammin ja omiin päätelmiinsä uskoen, käyttäen 
mediaa hyväkseen mutta eivät antautuen sille. 

Nuorisokulttuuri on yksi afrikkalaisen median hankauskohtia: nuoria on 
paljon, ja he ajattelevat toisin kuin vanhemmat sukupolvet. Monissa maissa 
puhutaan born free –sukupolvesta,  joka tykkää Instagramista, sarjakuvista, 
Madonnasta ja rapista eikä vanhempien mukaan ymmärrä antaa kylliksi 
arvoa edellisten sukupolvien kolonialisminvastaiselle taistelulle.  Suen 
kaltainen eliitin jäsen  pystyy ehkä hyvinkin kypsiin arvioihin, mutta taval-
listen nuorten massoilla on vaikeampaa, sillä noin puolet Afrikan nuorista 
on työttömänä. Poliittisen vakauden hento jatkuvuus voi olla vaarassa, ja 
median toiminnalla on mahdollisuudet eri suuntiin.
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Amerikoiden alueella valtaosa internetin käyttäjistä (52 %) asuu 
Pohjois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa asuu reilu kolmannes (36,5 %), 
Keski-Amerikassa kymmenesosa (9,7%) ja Karibialla kolme prosenttia (2,6 
%). Latinalaisessa Amerikassa asuu kaikkiaan joka kymmenes (10,1%) 
maailman internetin käyttäjistä. Latinalaisessa Amerikassa internetin 
käyttäjiä on eniten Brasiliassa (79 miljoonaa), seuraavina Meksiko (itse 
asiassa Pohjois-Amerikan mantereen puolella, 42), Argentiina (28), 
Kolumbia (25), Venezuela (11), Peru (10), Dominikaaninen tasavalta (4), 
Equador (4), Costa Rica (2) ja Bolivia (2).

Lähde: Internet World Stat 2014
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Latinalainen Amerikka on maantieteellis-kulttuurillinen termi, jolla taval-
lisesti tarkoitetaan Amerikan mantereella ja Karibianmeren saarilla sijait-
sevia, Yhdysvaltain eteläpuolisia, itsenäisiä espanjan-  ja portugalinkielisiä 
maita. Jos tarkoitetaan aikanaan Espanjalle tai Portugalille kuuluneita 
maita, aluetta kutsutaan termillä Ibero-Amerikka.

Vaikka Latinalainen Amerikka tilastoissa sijoittuu monilta osin mediani-
ukkuuden alueisiin, sen tausta ja todellisuus ovat hyvin toisenlaisia kuin 
esimerkiksi Afrikan. Sen median historia on pitkä, iältään verrattavissa vaik-
kapa Pohjoismaihin. Mutta yhtäältä erot eri yhteiskuntaluokkien median 
käytössä ja saatavuudessa ovat huimia yksittäisten maiden sisällä, toisaalta 
median toiminta on vakiintunutta ja nojaa enimmältään suuriin yksiköihin. 
Esimerkiksi Argentiinassa, Boliviassa, Chilessä, Guatemalassa  ja Venezue-
lassa isot yhtiöt hallitsevat lähes täysin painettua sanaa. Meksikossa ja Bra-
siliassa taas kahden ison yhtiön ’duopolit’ hallitsevat sähköistä viestintää.

Erilaisten median vapautta mittaavien instituutioiden kategorioita voi-
daan kritikoida, mutta pitkittäisleikkaukset osoittavat suuntaa – varsinkin 
kun kaksi tunnetuinta (Freedom House ja Press Freedom Index) ovat hyvin 
samaa mieltä siitä, että Latinalaisen Amerikan maat voi sananvapauden 
tilan perusteella jakaa kolmeen ryhmään. Chilessä, Costa Ricassa ja Urugu-
ayssa olosuhteet ovat olleet pitkään paremmat kuin muualla. Kuubassa ja 
Venezuelassa taas medialla on ollut tiukkaa pitkään, eri tavoin ja eri muo-
doin, mutta lopputulos on samansuuntainen. Columbia kuului tähän ryh-
mään pitkään, mutta nyt sen tilanne näyttää kohentuneen jonkin verran. 
Kolmanteen ryhmään kuuluvat sitten loput maat, joissa mediavapauden 
tila on jonkin verran vaihdellut poliittisten suhdanteiden mukaan. Free-
dom Housen mukaan 2010-luvulla sananvapauteen vaikuttavat suhdan-
teet ovat alueella yleisesti ottaen parantuneet ainakin muodollisesti: val-
lassa olevat hallitukset pyrkivät muutamaa poikkeusta lukuunottamatta 
kunnioittamaan demokratian perisääntöjä, ennen muuta vaaleja. 
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Mediavapauden tila Latinalaisessa Amerikassa* 
 
 
  2002   2005    2007  2013

   
Argentiina   OS  OS  OS  V
Bolivia   V  OS  OS  OS
Brasilia   OS  OS  OS   V
Chile   V  V  V  V
Columbia   EI  EI  OS  OS
Costa Rica   V  V  V  V 
Kuuba   EI  EI  EI                   
Dominikaaninen  
tasavalta  OS  OS  OS  V
Equador   OS  OS  OS  OS
El Salvador   OS  OS  OS  V
Guatemala   OS  OS  OS  OS
Haiti   OS  OS  OS  OS
Mexiko   OS  OS  OS  OS
Nicaragua   OS  OS  OS  OS
Panama   OS  OS  OS  V
Paraguay   OS  OS  OS  OS
Peru   V  OS  OS  V
Uruguay   V  V  V  V
Venezuela   OS  OS  OS  OS

*V = vapaa, OS = Osin vapaa, EI = EI vapaa 

Lähde: Freedom House

EI
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Latinalaisen Amerikan median riippuvuusYhdysvalloista on laajalti tun-
nettu, mutta yhtäläisyyksiä on niin perusarvoissa kuin käytännöissä kosolti 
myös eteläisen Euroopan kanssa (Hallin & Papathanassopoulos 2002). 
Sanomalehdistö on ollut lähtökohdiltaan vahvasti poliittinen: rikkaat ja 
vaikutusvaltaiset suvut ovat lehtiä perustaneet, ja ”klienteliksi” kutsu-
tussa ilmiössä paikalliset virkamiehet hallitsevat paikallista mediaa. Jo 
1970-luvulla mediatutkijat analysoivat Latinalaisen Amerikan tiedotusväli-
neiden riippuvuutta ulkomaisesta mediasta ja ilmoittajista sekä etäisyyttä 
kansallisista vähemmistöistä. Syntyi ”dependista”- eli riippuvuustutki-
joiden liike, jolla oli tärkeä asema ns. kulttuuri-imperialismin tutkijoiden 
keskuudessa. (Waisbord 2001) Latinalaisessa Amerikassa median tutkimus 
ja journalistien koulutus on järjestynyttä. Alalla toimii useita järjestöjä ja 
tutkimuslaitoksia. 

Kuten alueen mediaa tutkinut Silvio Waisbord (2009) toteaa, median 
monipuolisuus ja keskustelevuus jää yhä usein haaveeksi. Kansalaisaktiivi-
suuden yrityksiä (esimerkiksi yhteisöradioita) on tehty useasti pitkän ajan 
mittaan, mutta ne ovat jääneet yksittäisiksi. Ehkä osasyynä median moni-
puolisuuden puutteeseen on Latinalaisessa Amerikassa ja sen mediassa 
vahvana jylläävä populismin perinne, jota niin oikeistoon kuin vasemmis-
toon kuuluneet eliittien jäsenet ja journalistit ovat käyttäneet retoriikas-
saan. (Torre 1999, Laclau 2005)

Vaikka poliittinen tilanne nykyään sallii paljon enemmän kuin takavuosina 
ja monissa maissa eliitti jopa kannustaa mediaa kehittymään osallistuvaan 
suuntaan, journalismin arjessa monikaan asia ei ole toistaiseksi muuttu-
nut. Mutta Latinalaisen Amerikan silmäätekevät ottavat nykyään median 
huomioon aivan toisella tavalla kuin ennen, kansalaisyhteiskunta vahvis-
tuu, ja se käyttää hyväkseen uutta teknologiaa.
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Latinalaisen Amerikan viestintäjärjestelmien muotoutumista on syytä tar-
kastella osana mantereen kansallisvaltioiden sisäisten kehityspiirteiden 
ja ulkopuolisten tekijöiden vuorovaikutusta. Alueen mediaympäristön ja 
-instituutioiden kehittymiseen ovat vaikuttaneet Euroopasta ja Yhdysval-
loista tuotu tekniikka ja toimintaperiaatteet, joita on sittemmin sovellettu 
paikalliseen ympäristöön. Median julkisen palvelun tehtävät, eli sen rooli 
julkisen tilan luojana, tiedon välittäjänä, demokraattisten toimintaperi-
aatteiden vaalijana sekä sen asema julkisen vallan valvojana, ovat samalla 
kysymyksiä yksityisen ja julkisen vallan suhteista. Yleiset mediateorian kes-
kustelut ovat lähtökohtia myös Latinalaisen Amerikan median arvioinnissa. 

Maanosan medioiden historiallinen kehitys ja toimintakäytännöt ovat 
pyrkineet sopeutumaan kunkin maan sisäiseen vallanjakoon. Usein pyr-
kimyksenä on ollut pysyä lähellä poliittista ja taloudellista valtaa, jotta 
pidemmän tähtäimen selviytymismahdollisuudet paranisivat. Epävar-
massa ja muuttuvassa toimintaympäristössä tämä voi olla luonnollinen 
strategia, mutta se tarkoittaa myös, että pyrkimykset valtakeskusten edun-
vastaisen viestintätoiminnan harjoittamiseen vaikeutuvat. Uudet viestin-
täteknologiat ja kommunikaatiokulttuurit eivät juuri ole muuttaneet tätä 
Latinalaisen Amerikan mediamaiseman yleispiirrettä. Yleismaailmallinen 
informaatioteknologian vallankumous on noussut tärkeäksi keskustelun 
aiheeksi kehitysyhteistyössä, akateemisessa kirjallisuudessa sekä hallitus-
ten ohjelmanjulistuksissa. On nähty, että tietoyhteiskunnan kehittyminen 
on ratkaisevassa asemassa myös köyhien maiden kokonaiskehityksessä. 
Kommunikaatio- ja viestintätekniikka eivät kuitenkaan sinänsä tuo ”kehi-
tystä” tai luo elinolojen paranemista, vaan parhaimmillaankin ne ovat vain 
osia laajassa muutosprosessissa, jossa poliittiset, sosiaaliset, taloudelliset 
ja ekologiset tekijät pysyvät edelleen voimakkaina. 

Tämä luku keskittyy esimerkkien avulla luomaan yleiskatsausta mantereen 
medioiden tärkeimpiin kehityspiirteisiin. Haluamme kiinnittää huomiota 
siihen, miltä Latinalaisen Amerikan mediajärjestelmät näyttävät yleisen 
kehitysproblematiikan valossa, eli miten media toimii kehityksen saat-
tajana. Samalla pidämme tärkeänä, että kehityskulut ja uudet tekniset 

Latinalaisen Amerikan media
Mikael Kanerva & Jussi Pakkasvirta
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innovaatiot suhteutetaan rakenteellisiin ongelmiin ja hitaammin muuttu-
viin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin. Latinalaisen Amerikan historialliseen 
ilmeeseen kuuluu, että uusi ja vanha, moderni ja esimoderni, kulkevat 
edelleen rinnakkain.

Lehdet, radio ja liikkuva kuva – alkuaikojen mediaa

Perinteisten viestintävälineiden rantautuminen Latinalaiseen Amerik-
kaan alkoi (sanoma)lehtien levikin, tuotannon ja kulutuksen juurtumisen 
myötä – lehtikulttuuri oli jo1800-luvun lopussa saavuttanut merkittävän 
aseman alueen suurkaupungeissa. Pelkästään Argentiinassa julkaistiin 
vuonna 1885 peräti 345 sanomalehteä, ja vuosisadan vaihteessa useat 
kustantajat hankkivat itselleen uudenmalliset painokoneet. Brasilialainen 
O Estado de São Paolo sai käyttöönsä Marinoni-painokoneen jo vuonna 
1889. Consejero del Hogar (perustettu 1903), Mundo Argentino (1911) ja 
Atlantida (1918) ovat esimerkkejä argentiinalaisista vuosisadan vaihteen 
viikkolehdistä. Venezuelan pääkaupungissa ilmestyi vuosisadan alussa 
neljä lehteä: La Religion (1890), El Universal (1909), El Heraldo (1922) ja La 
Esfera (1927). Sanomalehtiteollisuus levittäytyi koko mantereelle, tosin 
hajanaisesti. Yksi suurimmista esteistä painetun sanan leviämiselle oli kor-
kea lukutaidottomuus, joka vielä toisen maailmansodan kynnyksellä koski 
yli puolta mantereen väestöä. Sanomalehtiä ja kaikkea lukukokemukseen 
perustuvaa kertomista ei tässä mielessä voi pitää joukkoviestintänä, sillä 
lehtien levikki perustui lähinnä urbaanien ylempien yhteiskuntaluokkien 
kulutustottumuksiin. (Fox 1995)   

Argentiina oli 1900-luvun alussa Etelä-Amerikan vaurain maa. Kasvava 
kaupunkilaistunut keskiluokka, aikaansa nähden korkea lukutaito ja kehit-
tyneet mediatuotantovälineet kuvasivat tätä kehittyvää valtiota, jonka 
bruttokansantuote oli suurempi kuin Kanadan. Buenos Airesin eurooppa-
laiseen ilmeeseen vaikutti 1800-luvun puolivälistä alkanut maahanmuut-
tajien aalto, joka toi mukanaan huomattavan määrän eurooppalaisia siir-
tolaisia. Tämä loi otollisen ympäristön ensin sanomalehtien ja myöhemmin 
sekä elokuvien että radion leviämiselle. 

Ranskalaiset Lumièren veljekset liitetään uuden spektaakkelin, liikkuvan 
kuvan, keksimiseen vuonna 1895, jonka jälkeen elokuvatekniikka rantau-
tui nopeasti myös Latinalaiseen Amerikkaan. Laivaliikennettä hyödyntä-
neet Lumière-yhtiön ja yhdysvaltalaisen Edisonin kameramiehet alkoivat 
tuoda kuvaamiaan lyhytelokuvia ”eksoottisesta” Latinalaisesta Amerikasta 
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kotimaihinsa. Maanosan ensimmäinen elokuvaesitys pidettiin Buenos 
Airesissa jo 6. huhtikuuta 1896 – alle kuusi kuukautta elokuvan kaupallisen 
hyödyntämisen alkamisesta. Tästä seurasi samana vuonna elokuvaesityk-
siä muun muassa Rio de Janeirossa, Montevideossa ja Meksiko Cityssä. On 
arvioitu, että varsinainen elokuvatuotanto alkoi vuonna 1896. (López 2000)

Koska lukutaidottomuus ei ollut este elokuvan katsomiselle, se saattoi 
levitä massojen keskuuteen. Sähkön saannista riippuvaiset esitykset 
rajoittuivat kuitenkin pääasiassa kaupunkeihin. Liikkuvan kuvan tärkeys 
viestintävälineenä alkoi muovautua, kun sitä alettiin käyttää ajankohtais-
ten tapahtumien kuvaamiseen – uutiskelojen tuottamiseen. Samalla sen 
propagandistiset mahdollisuudet oivallettiin muun muassa Meksikossa, 
jossa ensimmäiset elokuvat tuotettiin diktaattori Porfirio Díazin tilaamina 
mittatilaustöinä. 

Radion ja ehkä samalla varsinaisen joukkoviestinnän historia Latinalaisessa 
Amerikassa alkaa virallisesti 27. elokuuta 1920, kun kolme argentiinalaista 
lääketieteen opiskelijaa ja heidän ystävänsä tekivät suoran radiolähetyk-
sen Wagnerin Parsifal-oopperasta pääkaupungin Coliseo-teatterin katolta. 
1920-luvun edetessä radiotoiminta levisi nopeasti pitkin mannerta, usein 
eri kokeilujen ja radioamatööriasemien kautta. (Fox 1988) Näin uusi media 
nousi nopeasti kansan suosioon tutun suullisen ja musiikillisen kulttuurin 
jatkeena.   

Joukkoviestimet kansakunnan luojana

Radiolla ja tietyssä määrin elokuvilla sekä sanomalehdilläkin oli kuiten-
kin toinen, aluksi vähemmän ilmeinen vaikutus. Radiotoiminnan ja kuu-
lijakunnan laajentuessa suurille joukoille suunnatut lähetykset saattoivat 
vahvistaa tunnetta kansallisesta minuudesta, samalla tavalla kuin Benedict 
Andersonin (2006) teoretisoinnissa lehtien yhteinen lukijakunta mahdol-
listi ajatuksen saman viestin vastaanottajien kokemusyhteisöstä. 

Maanosan eliitit lukivat aktiivisesti sanoma- ja aikakauslehtiä, ja erityisesti 
kulttuurivaikuttajilla ja intellektuelleilla oli merkittäviä aikakauslehtiä, jotka 
vaikuttivat kansakuntien ja mantereen identiteetin muodostumisessa. Eri-
tyisen tärkeitä intellektuellien aikakauslehtiä Latinalaisessa Amerikassa oli-
vat 1920-luvulta lähtien ilmestyneet Joaquín García Mongen Costa Ricassa 
toimittama Repertorio Americano ja perulaisen José Carlos Mariáteguin 
julkaisema Amauta (Pakkasvirta 1997).

Mikael Kanerva & Jussi Pakkasvirta
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Monessa Latinalaisen Amerikan maassa alkoi 1920-1930-luvuilla rajun 
rakennemuutoksen aikakausi, ja tahti kiihtyi 1900-luvun alkupuoliskon 
loppua kohden. Kehitykseen vaikuttivat lähinnä teollistuminen, urbani-
saatio ja erilaiset yhteiskunnalliset modernisaatiohankkeet. Työn perässä 
maaseudulta kaupunkeihin muuttaneet ihmiset sulautuivat osaksi urbaa-
nia työläisväestöä ja muodostivat uuden yhteiskunnallisen luokan. Teollis-
tuminen vaati työntekijöiden lisäksi myös kuluttajia ja massatuotanto puo-
lestaan massakulutusta. Kotimarkkinoiden kasvu loi laajemman pohjan 
markkinoinnille, joka osaltaan vahvisti joukkoviestinnän kaupallistumista. 

Modernisaation ohjaus edellytti keskitettyä päätöksentekoa, jonka myötä 
poliittinen sentralismi ja julkishallinto kasvoivat. Valtioiden modernisaa-
tioprojektit kulkivat käsi kädessä massayhteiskunnan ja uuden julkisen 
tilan luomisen kanssa. Näin nationalismi ja idea yhtenäisestä kansallisesta 
kulttuurista vahvistuivat median kautta Latinalaisessa Amerikassa juuri 
1920-1930-luvuilla. Joukkoviestinnän teknillisen edistymisen myötä yhä 
laajempaa kansalaisten joukkoa pyrittiin ”sivistämään” yhdenmukaista-
malla makuja, arvoja ja elintapoja. Uudet kansalaiset vaativat myös töitä, 
koulutusta, terveydenhuoltoa ja muita palveluja, jolloin syntyi uusia 
paineita valtiota kohtaan. Yhden tulkinnan mukaan massojen ja valtion 
välinen konflikti ratkaistiin nationalistisen populismin kompromissilla 
(Martín-Barbero 1993). Joukkoviestinnän vetovoima piili sen kyvyssä muo-
kata suurista joukoista kansa ja kansasta kansakunta. Tämä oli ilmeistä 
erityisesti 1930-1950-luvuilla. Aikakauden tunnetuimpia esimerkkejä ovat 
presidentti Getúlio Vargasin ”uusi valtio” (Estado Novo) Brasiliassa sekä 
argentiinalainen peronismi.

Kansakunnan rakentaminen ja yhdentyminen eivät liittyneet pelkästään 
yhteisten markkinoiden, infrastruktuurien ja muiden taloudellisten raken-
teiden kehittämiseen; maa yhdentyy yhtä lailla koulutuksen, kielen ja 
kommunikaation myötä. Kansallisessa projektissa on selkeä poliittinen ja 
kulttuurinen ulottuvuus. Pitämällä yllä ajatusta yhtenäisestä kansallisesta 
alueesta ja ajatustilasta, radio auttoi siirtymään maalaiskulttuurista urbaa-
niin kulttuuriin. 1900-luvun alun joukkoviestinnän historia ja uusien vies-
timien merkitys selkeytyy, kun niitä tarkastelee tuotantotapojen ja poliit-
tisen kulttuurin muutosten kanssa. Suurille massoille suunnattu politiikka 
tarvitsee tuekseen joukkoviestintätekniikan, eikä kestänyt kauan ennen 
kuin valtaapitävät oppivat hyödyntämään välinettä. Juan Perón edustaa 
yhtä aikaisimmista esimerkeistä hallitsijasta, joka ymmärsi joukkoviestin-
nän voiman täyden merkityksen.  Hänen valtaannousuaan 1940-luvulla 
ja ensimmäistä   hallituskauttaan tukivat  viestintävälineet   ja tietoinen  
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viestintästrategia, joskin Perón itse rajoitti ja ohjasi joukkoviestinnän toi-
mintavapautta. Kansallisessa yhtenäistämisretoriikassa ja kansallistunteen 
luomisessa populistinen puhetapa oli varmasti omimmillaan. Myös kolum-
bialainen Rojas Pinilla ja jo edellä mainittu Brasilian Vargas kunnostautui-
vat taitavina median käyttäjinä.

Pohdittavaksi jää, missä määrin Latinalaisen Amerikan nykyhallitsijoiden 
retoriikka – eli vakuuttamisen puhetaito ja median hallinta − ammentaa 
näiden edelläkävijöiden esimerkeistä. Ovatko ne tietyn puheperinteen, 
poliittisen kulttuurin ja mediaesiintymisen luonnollista jatkumoa, vai 
todella uusia tapoja puhutella kansaa tai tiettyä kansan osaa? Vaikka popu-
lismeja on moneksi, yksi määritelmä tälle poliittiselle strategialle on laa-
joihin kansan kerroksiin vetoava puhetyyli, joka haastaa yhteiskunnallisen 
eliitin asettelemalla sen vastakkain populaarin ”kansan” kanssa. Etenkin 
syrjäytyneessä asemassa olevat voivat näin kokea vaikutusmahdollisuuk-
siensa kasvavan. Tällainen strategia vaatii sekä kattavan joukkoviestin-
täinfrastruktuurin että medioilta halukkuutta välittää poliittisen toimijan 
viestit. Pohdinnan arvoista on myös se, onko populismin suosio aina joh-
dettavissa vallitsevan poliittisen järjestelmän kyvyttömyydestä vastata 
kansan odotuksiin. Ammentaako populismi aina voimansa kasvaneesta 
tyytymättömyydestä, kuten Perónin ja Chávezin tapauksessa, vai onko se 
monisyisempi ilmiö? 

Joukkoviestinten rooli kulminoituukin näihin kysymyksiin, sillä ne toimivat 
julkisen mielipiteen ja tilan muokkaajina. Ne ovat siten suoraan tekemi-
sissä poliittisen mielipiteen kanssa. Media miellettiin aluksi ”kulttuurifoo-
rumiksi”, mutta se muuttui nopeasti tiedottamisen, viestinnän ja viihteen 
välineeksi. Usein se muuttui vallan ilmentymäksi, sen tukijaksi tai vastus-
tajaksi, sekä uuden kollektiivisen ajanvietteen, mediaviihteen, kanavaksi. 

 

Median keskittyminen ja Yhdysvaltojen vaikutusvalta 

1930-lukua ei leimannut pelkästään joukkoviestinnän leviäminen, vaan 
myös omistussuhteiden muutos ja kaupallisen median nousu. Alkuaikojen 
mediamaiseman sirpaleisuus alkoi muuttua mediaryhmien keskittymiksi. 
Samalla kun verrattain uudesta joukkoviestinnästä ja sen tehtävästä käy-
tiin keskustelua, punnittiin myös erilaisia valtiollisia ja julkisen palvelun 
viestintärakenteita. Ajatukset julkisesta omistuksesta tai julkisen palvelun 
tuottamisesta törmäsivät kuitenkin (poikki)kansallisiin voimiin, joiden 
tavoitteet olivat pääosin kaupallisia. (Fox 1988)  
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Viestintäteollisuuden alkutaipaleella ei syntynyt sellaisia mediapolitiikan 
perusrakenteita, jotka olisivat ohjanneet mediaa kohti sosiaalisen ja kult-
tuurisen kehityksen päämääriä. Sen sijaan syntyi yksityisen median omis-
tajien ja vahvojen sentralististen hallitusten välinen liitto, jossa media sai 
käytännössä vapaat kädet, kunhan se mallinnettiin yhdysvaltalaisen esiku-
vansa näköiseksi. Yksityisen median sääntelemättömyys johti ajan myötä 
mediamonopolien syntymiseen. Yksityisen mediavallan kasvaessa poliiti-
kot tulivat entistä riippuvaisemmiksi mediasta. 

Latinalaisen Amerikan maiden sisäinen mediarakenne – keskittymisen 
aste, omistussuhteet, puolue- ja intressiryhmäsidokset sekä tärkeät sisäl-
töihin liittyvät kysymykset – on tyypillisesti muotoutunut eri mediaryh-
mien ja poliittisen vallan sovittelussa, jossa ulkopuoliset tekijät ovat ajoit-
tain joko tukeneet tai vastustaneet muutoksia. Valtioissa, joissa poliittinen 
valta pääsi jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen kansallisten mediayhtiöiden 
kanssa, kehittyi vahvoja mediamonopoleja, kuten Brasiliassa, Meksikossa 
ja pitkään kahden puolueen hallitsemassa Venezuelassa. Meksikolainen  
Televisa ja Brasilialainen Globo kuuluvat nykyään maailman suurimpiin 
mediayhtymiin, ja niillä on edelleen paljon poliittista vaikutusvaltaa. 

Maissa, joissa liittoutuminen ei ollut yhtä vaivatonta, muodostui pirs-
taleisempi ja poliittisesti heikompi media – tässä Perun ja Argentiinan 
mediahistoria toimivat esimerkkeinä. Kolumbiassa ja Venezuelassa kehit-
tyi 2-3 vahvaa mediaryhmää. Ne heijastivat tarkasti hallitsevien puoluei-
den vallanjakoa. Chile ja Uruguay erottuvat tästä joukosta sekä poliittisen 
perinteen että mediateollisuuden historian osalta: Chilessä televisioka-
navien hallinta kytkettiin alussa yliopistolaitoksiin, ja tällöin luotiin myös 
puitteet median monimuotoisuudelle. Uruguayssa median suhteellinen 
moninaisuus juontuu mediaryhmien keskinäisestä kilpailusta. (Fox 1997) 
Kotimaisten mediaryhmien lisäksi monilla ulkomaalaisilla mediaverkos-
toilla on vahva jalansija Latinalaisessa Amerikassa, esimerkkeinä mainitta-
koon yhtiöt CNN, ABC ja Fox.

Yhdysvaltalaiset toimijat ovat olleet läsnä Latinalaisen Amerikan media-
maiseman muokkaajina alusta asti, ja niiden vaikutusvallasta on käyty 
keskustelua koko mantereen mediahistorian ajan. Yhdysvaltalaiset kaupal-
liset mediaverkostot, mainostajat ja laiterakentajat kiinnostuivat varhain 
Latinalaisen Amerikan kasvavasta radiotoiminnasta. 1930-luvun loppuun 
tultaessa yksityinen kaupallinen media oli juurtunut mantereelle, ja monet 
paikalliset mediaryhmät kytkeytyivät yhdysvaltalaisiin yhtiöihin (Fox 
1995). 1950-luvun uuden median, television, kehityskaari muistuttaa tältä 
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osin radion historiaa, sillä yksityiset mediat ja kaupalliset intressit alkoivat 
hallita televisioteollisuuden rakennetta.

Yhdysvaltain julkisen vallan pitkän aikavälin politiikkana on ollut vahvistaa 
sen mediateollisuuden toimintaedellytyksiä ulkomailla ja edistää yksityi-
sen omistusoikeuden aatetta sekä tiedon vapaata kulkua. Trendinä tässä 
prosessissa on ollut mainonnan ja mediaviihteen merkittävä lisäys. Nämä 
periaatteet ja kehityskulut ovat osaltaan vahvistaneet latinalaisamerik-
kalaista yksityistä mediateollisuutta. Kuitenkin Yhdysvaltain hallitus alkoi 
virallisesti tukea tiedottamista ja mediasisällön muokkaamista Latinalai-
sessa Amerikassa vasta toisen maailmansodan myötä. Tässä tehtävässä 
Nelson Rockefellerin johtama, vuosina 1940-1946 toiminut CIAA (Coor-
dinator of Inter-American Affairs) oli avainasemassa. CIAA:n informaatio-
ohjelman tehtävä oli tuoda ulko- ja kotimaan uutistapahtumat Amerikko-
jen julkisen mielipiteen tarkastettavaksi sekä torjua akselivaltojen median 
vaikutus mantereella. Myös suoraa aineellista ja rahallista tukea jaettiin 
hankkeille, joiden nähtiin edistävän tätä pyrkimystä. Esimerkiksi Meksikon 
elokuvateollisuus koki toisen maailmansodan aikana kukoistuskauden, 
kun sille myönnettiin lainoja, teknistä tukea ja filmimateriaalia. Sodan 
loputtua CIAA purkaantui, ja osa sen toiminnoista liitettiin osaksi yksityistä 
mediaa. Sen vaikutus jäi kuitenkin pysyväksi, sillä sodan aikana yhdysval-
talaisen median läsnäolo Latinalaisessa Amerikassa vahvistui merkittä-
västi: ensimmäistä kertaa yhdysvaltalaisia uutispalveluja käytettiin koko 
alueella. Maailman uutisista suurin osa kanavoitui Washingtonin kautta 
kulkeviksi. (Fox 1997)

Yhdysvaltain julkisen vallan kiinnostus Latinalaisen Amerikan mediaa koh-
taan heräsi uudestaan kylmän sodan alkaessa. Yhdysvaltain tukema Guate-
malan vallankaappaus vuonna 1954 ja sen mediakäsittely on lähes klassi-
nen kylmän sodan media- ja propagandaesimerkki. Kuuban vallankumous 
vuonna 1959 vei tämän toiminnan vielä yksityiskohtaisemmalle tasolle. 
Huolen aiheeksi ilmoitettiin kommunismin uhka, vaikka toiminnan takana 
oli perimmäisten taloudellisten, poliittisten ja sotilaallisten etujen turvaa-
minen. Toimintaa suunnattiin ennen kaikkea valtiollista mediaomistusta 
tai -ohjausta vastaan. Samalla tuettiin yksityisiä, usein poliittisesti erittäin 
konservatiivisia mediaryhmiä. Myöhempänä esimerkkinä on pidetty Sal-
vador Allenden hallituksen vastaista kampanjaa, jossa muiden tihutöiden 
ohella Yhdysvallat ja CIA rahoittivat Chilen opposition El Mercurio -lehteä.   
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Vaihtoehtoiset viestintäkulttuurit 

Median keskittymisen ja erinäisten liittoumien johdosta kansalaisyhteis-
kunnan vaikutusmahdollisuudet joukkoviestinnän rakenteisiin ovat olleet 
huonot, puhumattakaan pienen itsenäisen median toimintaedellytyksistä. 
Kaikesta huolimatta monissa maissa on syntynyt − vastalauseena kaupal-
listen medioiden monopolille ja sensuurille − ruohonjuuritason liikkeitä, 
jotka pyrkivät edistämään viestinnän autonomiaa. Yksi tunnetuimmista on 
bolivialaisten kaivostyöläisten radiotoiminta, radios mineras. Kaivosseutu-
jen paikallisissa yhteisöissä virinnyt viestintätoiminta alkoi jo vuonna 1947 
Radio Sucre -aseman myötä, ja jatkui vuonna 1949 La Voz del Minerolla. 
Tulevina vuosikymmeninä kaivostyöläisten toiminta politisoitui ja radio-
asemien määrä kasvoi melkein kolmeenkymmeneen muodostaen alu-
eellisen kulttuurisen, sosiaalisen ja poliittisen keskuksen. Kaivostyöläisten 
radiotoiminta on ainutlaatuinen näyte osallistuvasta mediasta, joka kehit-
tyi spontaanisti ilman institutionaalista pohjaa tai avustusjärjestöjen suun-
nitelmia. Jaettu omistajuus ja avoin pääsy tiedottamiseen muodostivat 
demokraattisen toimintaperiaatteen radioasemien toiminnalle, ja usein 
ohjelmat toimitettiin paikallisilla aimaran ja ketšuan kielillä. Kaivosyhtei-
söjen radiot toimivat ensisijaisesti yhteisöllisyyden, koulutuksen, taiteen 
ja vastarinnan työkaluina, ja haastoivat sivutuotteenaan valtavirtamediaa 
(Gumucio-Dagron 2005). Niistä saivat alkunsa myös kehittyviin yhteiskun-
tiin erityisesti 1990-luvulla levinneet yhteisöradiot, joista kerrotaan myös 
Aasian ja Afrikan median kuvausten yhteydessä.

Uuden vuosituhannen alun Latinalaisessa Amerikassa yhteisöradioilla 
on edelleen merkittävä asema – Meksikossa ja Keski-Amerikassa yhteisö-
radiota on edistetty myös suomalaisilla kehitysyhteistyöhankkeilla. Bra-
siliassa on toiminut erittäin vahva yhteisöradioliike yli 20 vuotta. Viime 
aikoina lupabyrokratian viidakkoon kadonneiden ei-kaupallisten yhteisö-
radioiden pelastukseksi on löydetty internet. Yhteisöradioiden  ja -televisi-
oiden toimintaa 200 miljoonan asukkaan Brasiliassa säätelee vuonna 1998 
säädetty laki. Lain tullessa voimaan yhteisöradioita oli noin 2000, mutta 
vuonna 2012  luvalla toimivien määrä ylitti reippaasti kaupallisten radio-
asemien määrän. Toisaalta monet yhteisöradiot kytkeytyvät poliittisiin tai 
uskonnollisiin ryhmiin, mikä hieman hämärtää niiden alkuperäistä ajatusta 
moniarvoisuudesta – ideaa, joka juuri oli yhteisöradiotoiminnan ydin. Lait 
rajoittavat myös yhteisöradioiden kuuluvuusaluetta: niiden säde saa olla 
vain kilometri. Myös lähetystehoa säädellään. Internet ja nettiradiot rat-
kaisevat kuuluvuusongelmia teknisesti, mutta syrjäseutujen asukkailla on 
edelleen harvoin toimiva internetyhteys. Venezuelassa puolestaan Hugo 
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Chávezin hallitus lakkautti 32 yksityistä radioasemaa vuonna 2009, joista 
osa oli toiminut luvatta yli 30 vuotta, ja antoi niiden käyttämät taajuudet 
yhteisöradioiden käyttöön. Toimilupien peruutukset koskivat vain radio-
aalloilla lähetettävää ohjelmaa, eivät internetradioita, joiden kautta ohjel-
mien lähettäminen on edelleen vapaata.

Viestintänormien uudelleenkäsittely näkyi myös elokuvaestetiikassa. 
Monet Latinalaisen Amerikan elokuvantekijät osallistuivat Kuuban vallan-
kumouksesta alkaneeseen radikalisoitumisen aaltoon, joka 1960-luvulla 
tuotti merkittäviä teoksia yhteiskuntateorian ja taiteen saralla. Se mikä 
yhdisti esimerkiksi brasilialaisen Cinema Nôvo -liikkeen Glauber Rochan ja 
Nelson Pereira dos Santosin, argentiinalaisen Tercer Cine -liikkeen Octavio 
Getinon ja Suomessakin vierailleen Fernando Solanasin, Chilen Patricio 
Guzmánin ja Bolivian Jorge Sanjinésin oli juuri analyyttinen ja yhteiskun-
takriittinen ote elokuvaestetiikkaan, joka herätti vastakaikua muissa kol-
mannen maailman maissa (kts. Burton-Carvajal 2000). Huomattavaa on, 
että mediakeskittymien ulkopuolella syntyvä viestintä – tässä tapauksessa 
elokuvataide – pystyi eri maiden ohjaajien teoksissa paneutumaan koh-
demaan kansallisen problematiikkaan. Kansallinen monimuotoisuus ei 
yleensä ole kitkattomasti sovitettavissa virallisiin nationalismeihin, jotka 
usein heijastavat valtakeskusten toivekuvia kansallisesta. 1960-luvun lati-
nalaisamerikkalaisen uuden elokuvan suurena ansiona onkin kansallisen 
erityisyyden ja virallisen historian välisen jännitteen nosto tutkimuksen ja 
taiteen keskiöön.  

 
Kansainväliset mediavirrat ja kehitysajattelu 

Latinalaisen Amerikan median yhteiskunnallista asemaa on mahdotonta 
erottaa niistä kehitystä ohjaavista suosituksista, jotka ovat virranneet maan-
osan lävitse. Näistä tärkeimpiä ovat olleet erinäiset modernisaatioteoriat1, 
jotka vaikuttivat erityisesti 1950-luvulta lähtien, ja niiden vaihtoehtoina 
syntyneet 1960- ja 1970-lukujen strukturalismi ja riippuvuusteoriat. Kun 
ensimmäiset funktionalismista ammentaneet modernisaatioteoriat lupa-
sivat köyhille valtioille vauraiden maiden kehitystason − kunhan ne vain 
seuraisivat rikkaiden maiden kehitysaskeleita − painottivat riippuvuus-
teoriat, että juuri vauraiden valtioiden rikkauden takia kolmas maailma 
oli ”alikehittynyt”. Latinalaisessa Amerikassa jälkimmäinen lähestymistapa 
vaikutti joukkoviestinnän kritiikkiin, sillä haluttiin nähdä, että länsimaiset 
ja etenkin yhdysvaltalaiset mediayhtiöt hyödynsivät maanosaa kaupalli-

1    Vaikka modernisaatioteoriat kehitysajattelussa olivat pitkälti yhdysvaltalaisen yhteiskuntatieteen 
tuote, voisi eräänlaisena modernisaatioajatteluna pitää myös aiemmat positivismista ammentavat 
edistysuskot, jotka ohjasivat yhteiskuntasuunnittelua Latinalaisessa Amerikassa jo 1800-luvulla.
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siin tarkoituksiin ja estivät sekä paikallisen median että tasapuolisen tie-
donvälityksen kehittymisen. 

1970-luvun alussa noin puolet kaikista Latinalaisessa Amerikassa näytettä-
vistä televisio-ohjelmista ja elokuvista edustivat yhdysvaltalaista mediaa. 
Vielä hallitsevammassa asemassa olivat kuitenkin yhdysvaltalaiset uutistoi-
mistot AP (Associated Press) ja UPI (United Press International), joiden kautta 
maanosaan välittyi 60-80 prosenttia kansainvälisistä uutisista – mukaan 
luettuna uutiset toisista Latinalaisen Amerikan maista. Median uudista-
miseen pyrkivät liikkeet vaativat useimmiten julkisen vallan väliintuloa ja 
joukkoviestinnän regulaatiota tämän epäsuhdan tasapainottamiseksi. 

Myös kansainvälinen keskustelu median yhteiskunnallisesta tehtävästä 
kävi kiivaana. Julkisen palvelun tuottajan tehtävään liitettiin jälleen sekä 
ajatus vuoropuhelua palvelevasta julkisesta tilasta että toive riippumatto-
masta kansallisesta mediakentästä. Molemmat olivat edellytys demokra-
tian toiminnalle. 1970-luvun alun radikaalien muutosten ilmapiirissä Unes-
costa muodostui tärkeä näyttämö ”sitoutumattomien maiden liikkeen” 
tavoitteille. Uudistusliikkeen päämääränä oli luoda uusi kansainvälinen 
tiedotusjärjestys NWICO (New World Information and Communication 
Order) osana muita kansainvälisen järjestelmän muutosvaatimuksia sekä 
luoda uusi kansainvälinen talousjärjestys NIEO (New International Eco-
nomic Order). Keskusteluista huokui toivo kansallisia kehityspyrkimyksiä 
tukevasta viestintäpolitiikasta. 

Koska joukkoviestinnän ongelmat olivat poikkikansallisia, yritettiin ongel-
maa ratkaista kansainvälisesti. Tavoitteisiin kuuluivat uutisvirtojen demo-
kratisointi, eli pyrkimys tasapainoisempaan vaihtosuhteeseen maiden 
välisissä uutisvirroissa, dekolonisaatio, eli itsemääräämisoikeuden syven-
tyminen sekä poikkikansallisten suuryritysten sääntely. (Carlsson 2003) 
Yhdysvallat ja Iso-Britannia sekä yksityinen mediateollisuus vastustivat 
uudistuksia, ja Unescon Costa Ricassa vuonna 1976 järjestämän Latina-
laisen Amerikan hallitusten välisen tiedotuspolitiikkakonferenssin kyn-
nyksellä moni maa oli jo vetäytymässä uudistushankkeista. Tähän vaikutti 
myös poliittisen suhdanteen muutos, sillä 1970-luvulla useassa Latinalai-
sen Amerikan maassa oli vallassa mediaa kurinalaistava sotilashallinto.

Vaikka uudistusliikkeen voima hiipui, on ajatus uudesta kansainvälisestä 
viestintäjärjestyksestä säilynyt. Sen teemat ovat jälleen ajankohtaisen 
keskustelun ytimessä, nimittäin vuosituhannen alun maailman tietoyh-
teiskuntahuippukokouksessa WSIS:ssä (World Summit on the Information 
Society). Tämä on ymmärrettävää, sillä 1970-luvun huolenaiheet ja media-
rakenteet ovat monilta osin pysyneet muuttumattomina. (Carlsson 2003)
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2000-luvun alun mediamaisema Latinalaisessa  
Amerikassa 

Keskeisin 1980-luvulta jatkunut Latinalaisen Amerikan yhteiskunnallinen 
trendi on ollut siirtyminen kohti demokraattisempia hallintamuotoja ja toi-
saalta talousjärjestelmien avaaminen markkinavoimille. 1900-luvun lopun 
deregulaatio merkitsi mediayhtiöiden kasvua, keskittymistä ja poikkikan-
sallisten toimintastrategioiden kehittymistä – mediasta saattoi tulla mer-
kittävää vientiteollisuutta. Latinalaisamerikkalaisten saippuaoopperoiden, 
telenovelojen, maailmanvalloitus sai alkunsa. Toinen merkittävä ilmiö on 
uusien informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden, niin kutsutun IKT-
vallankumouksen, jalkautuminen mantereelle sekä kansainvälisten kehi-
tysjärjestöjen kehitysparadigman suuntautuminen ”kapasiteettien raken-
tamiseksi” – tietoyhteiskunnan ja sosiaalisen pääoman diskurssiksi. Millä 
tavalla uudet kehityksen doktriinit sekoittuvat teknologisiin muutoksiin ja 
miten nämä kytkeytyvät sellaisiin pitkäaikaisiin teemoihin kuten median, 
hallintajärjestelmän ja julkisen tilan suhteeseen? Poikkikansalliset talou-
delliset ja poliittiset suhdanteet ovat antaneet sysäyksen uudelle Latina-
laisen Amerikan integraatioaallolle. Se alkoi 1990-luvun alun Mercosurista2 
ja on nykyään päätynyt monenkirjaviin visioihin alueellisesta yhtenäisyy-
destä. Samalla on virinnyt keskustelu siitä, onko Latinalaisessa Amerikassa 
yhteistä julkista tilaa, ja onko olemassa mediaa, joka edistää yhdentymis-
pyrkimyksiä tai ilmentää alueen ”yhteistä tahtoa” ja kulttuuria. 

Venezuelan media on ollut näkyvästi esillä koko 2000-luvun. Edesmenneen 
presidentti Hugo Chávezin pitkältä valtakaudelta periytyvä vasemmisto-
populistinen ”chavismo” yritti eri  tavoin luoda suoran yhteyden kansaan. 
Tämä tapahtui muun muassa Aló Presidente –televisio-ohjelman suorissa 
lähetyksissä ja sittemmin sosiaalisen median Twitterin avulla. Vuonna 2005 
perustetun Telesur-kanavan perustaminen on mediapoliittisesti ja alueel-
lisen julkisen tilan luomisen kannalta mielenkiintoinen hanke, johon on 
liittynyt monta Latinalaisen Amerikan maata. Televisiokanavan tarkoituk-
sena on alusta lähtien ollut muodostaa vaihtoehto suurille kansainvälisille 
uutisverkostoille ja edistää alueellista poliittista ja kulttuurista integraa-
tiota. Päämäärässään Telesuria on verrattu Al-Jazeeraan ja aikaisempaan 
Unescon tukemaan uuteen kansainväliseen tiedotusjärjestykseen. Telesur 
ei kuitenkaan katsojamäärältään kilpaile suurten kaupallisten verkostojen 
kanssa. Lisäksi on muistettava, että yhteisistä arvoista, historiasta ja ulko-
puolisista uhista kertovat ohjelmat tarvitsevat yhteisen kaikupohjan. Lati-

2     Latinalaiasen Amerikan talousliitto, perustettu vuonna 1991. Sen varsinaisia jäseniä ovat olleet 
Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay. Liitolla on myös useita assosiaatiojäseniä. Sillä on viime 
vuosina ollut runsaasti toimintaa invalidisoivia sisäisiä ristiriitoja.
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nalaisessa Amerikassa kokonaisuutena ja yksittäisissä maissa sisäisesti ei 
Chávezin puheista huolimatta ole ollut yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon 
perustuvaa yhteisen kansallisen tilan perinnettä, vaan alueen historiaa lei-
maa nimenomaan yhteiskunnallinen sirpaleisuus. 

IKT-vallankumous sekä sosiaalisen median tulo eivät ole muuttaneet tätä 
perusasetelmaa, vaikka innokkaimmat visionäärit näkevät uuden teknii-
kan porttina konvergenssiin, demokratiaan ja kehitykseen. Tämän lisäksi 
on karrikoiden todettu, että kun latinalaisamerikkalainen radikaalivasem-
misto mieltää IKT:n mahdollisena protestivälineenä, näkee oikeisto sen 
osana ”sosiaalisen pääoman” palapeliä (Lugo & Cañizález 2007). Internet 
toki mahdollistaa erilaisia kampanjoita ja on ollut keskeisenä työvälineenä 
muun muassa Meksikon zapatisti-sissien mediastrategiassa sekä meneil-
lään olevissa e-demokratian ja julkisen hallinnon kokeiluissa. Matkapuhe-
limet ovat löytäneet uuden funktion espanjankielisen väestön Yhdysval-
tojen ja Meksikon välisen rahansiirron mahdollistajana. Sosiaaliset mediat 
kuten Facebook, Twitter ja Brasiliassa markkinoita hallitseva Orkut-palvelu 
ovat internetkäyttäjien enemmistön työvälineinä.  

Yhteisen kattavan IKT-pohjaisen mediajärjestelmän luomisessa on useim-
missa Latinalaisen Amerikan maassa ollut suuria käytännön ongelmia, 
muun muassa niiden vaatima infrastruktuuri on ollut puutteellinen. Myös 
perinteisen joukkoviestinnän leviämistä ovat hidastaneet suuret välimat-
kat, vaikeakulkuinen maasto, sähkö- ja lankapuhelinverkoston heikkous 
sekä poliittiset ongelmat. Radio on edelleen suosituin ja laajimmalle levin-
nyt joukkoviestintäväline. Ainakin osaksi tämä johtuu sen langattomasta 
tekniikasta. 

Tilastojen valossa Latinalainen Amerikka seuraa yleismaailmallisia trendejä 
IKT:n leviämisen suhteen: internetin ja etenkin matkapuhelimien käyttö 
jatkaa kasvuaan, internetkäyttäjien sukupuolijakauma on suhteellisen 
tasainen, ja internet on edelleen pääosin nuorten suosima kommunikaa-
tioväline. Maanosan sisällä on kuitenkin suuria eroja IKT:n saatavuudessa 
ja käyttöasteessa. Julkisten internetpalvelujen kuten internetkahviloiden 
käyttö on suosittua, sillä oman liittymän ja tietokoneen hankinta koetaan 
edelleen kalliiksi monissa kotitalouksissa (ITU 2009, liitteet 1, 2 ja 3).

Kansalliset tietoteknologiastrategiat, joissa pyritään kehittämään tietoyh-
teiskuntaa ja palveluinfrastruktuuria, ovat yleistyneet. Esimerkiksi Meksi-
kon virallisen México Conectado -ohjelman3 osana on luotu kunnallisten 
digitaalikeskusten verkosto, jossa kansalaiset voivat käyttää tietokoneita 

3  México Conectado (2014).
http://www.mexicoconectado.gob.mx
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ja internetiä sekä hyödyntää México Conectadon tarjoamia palveluja. Osa 
kunnallis- ja valtiohallinnosta on täten muuttunut ”virtuaaliseksi”. Vaikka 
julkishallinnon tuominen internetiin – niin kutsuttu e-hallinto – on yleisty-
nyt, maiden välillä ilmenee suuria eroja. Kansainvälisen televiestintäliiton 
(ITU 2009) tutkimuksen mukaan Brasiliassa yli neljäsosa internetin käyt-
täjistä  käyttää hallituksen verkkopalveluja, kun taas Meksikossa, Perussa 
ja Panamassa käyttöaste on ollut korkeintaan viisi prosenttia. Brasiliassa 
e-demokratiaa kokeillaan luomalla suora keskustelukanava kansanedusta-
jien ja kansalaisten välille kansanedustuslaitoksen verkkopalveluna4. 

Maanosan tietoyhteiskunnan ylikansallisen näkökulman kehittämistä 
edustaa Latinalaisen Amerikan talouskomission johtama IKT-puiteohjelma 
eLAC. Sen tehtävä on muotoilla alueellinen tietoyhteiskuntastrategia, joka 
on sopusoinnussa maailman tietoyhteiskuntahuippukokouksen ja YK:n 
vuosituhattavoitteiden kanssa. Ohjelman päämääränä on lisätä tuntuvasti 
IKT:n levinneisyyttä – teknologian käyttöönotto on koettu keskeiseksi 
yhteiskunnallisen kehityksen pilariksi. Toiveet teknologian kautta tapah-
tuvasta kehityksestä ja taustaoletukset IKT:n demokratisoivista ja talous-
kasvua tuottavista ominaisuuksista muistuttavat monella tavalla moder-
nisaatioteorioiden ja positivismin teknologiauskoa. Tuorein tietoyhteis-
kunnallista edistystä mittaava kansainvälisen televiestintäliiton raportti 
(ITU 2013) luettelee eri maiden ja alueiden tietoliikenneliittymien määriä 
ja hintatasoja, mutta lausumatta jää, miten uusien viestintäteknologioiden 
käyttöönotto on kyseisissä maissa toteutettu ja miten ne ovat käytännössä 
hyödyttäneet apua eniten tarvitsevia. 

Latinalaisen Amerikan mediarakenteiden suurimpia historiallisia ongelmia 
ei ole se, saako etäinen Amazonin intiaanikylä internetliittymän tai satel-
liittitelevision, vaan se, että joukkoviestinnän synnyinvuosina mantereelle 
ei kehittynyt merkittäviä julkiseen filosofiaan pohjautuvia mediapolitiikan 
perinteitä tai instituutioita, joissa olisi analysoitu median funktiota sosiaa-
lisessa, taloudellisessa ja poliittisessa kehityksessä. (Granqvist 2005, Lugo-
Ocando 2008, 2009) Normatiivisen teorian näkökulma mediapolitiikan 
kulmakivenä olisi edistänyt nykyisten ja tulevien joukkoviestintäinnovaa-
tioiden arvioimista sekä selkeyttänyt median ja kehityspolitiikan suhdetta. 

4   Câmara dos Diputados (2014).
 http://www2.camara.gov.br
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2010-luvulla useampikin tutkija on väittänyt, että läntinen ihminen ei enää 
ainoastaan elä median kanssa vaan mediassa, sitoutuneena siihen päivin ja 
öin. Median alituinen läsnäolo elämässämme tekee meidät tämän käsityksen 
mukaan zombeiksi. Media vaikuttaa elintapoihimme, arvoihimme ja suhtee-
seemme muihin ihmisiin, vaikka emme näitä vaikutuksia pysty paikanta-
maan. Mediassa eläminen ei siis suinkaan tee meitä valistuneiksi ja harkitse-
viksi, vaan häilyviksi ja poukkoileviksi. Kyse ei ole yksittäisten mediasisältöjen 
vaikutuksista, vaan median pysyvästä läsnäolosta elämässämme. 

Moinen näkemys voidaan toki haastaa, eikä se ehdottomasti päde kaikkialla 
maailmassa.  Median saatavuuden, käytön ja sisältöjen erot ovat suuria. Yksi 
tämän kirjan kirjoittajista, mediatalouden erikoistuntija Robert Picard on 
epäilemättä vahvasti eri mieltä zombi-ideologian kanssa. Jos ei ole sähköä, 
teitä eikä lukutaitoa kuten kehitysmaiden maaseudulla usein on, median 
käyttö kehitysmaissa rajoittuu paljolti kaupunkilaiseen keskiluokkaan.  Myös 
median historia ja sen toiminnan vapaus-asteet eri puolilla maailmaa ovat 
erilaisia. Eivät edes Euroopassa viime vuosina selviönä pidetyt näkemykset 
sanomalehden kriisistäkään pidä kaikkialla paikkaansa. Aasiassa sanoma-
lehden suosio nousee kohisten talouskasvun myötä. 

Mutta niin keskeinen kuin media teollistuneessa maailmassa onkin, yllät-
tävän vähän me tiedämme siitä. Viestinnän rakenteista, mediasisällöistä ja 
tiedonvälityksen asemasta eri puolilla maailmaa on varsin niukasti saatavilla 
selkeää ja vertailtavaa tietoa. Jopa tilastot ovat hyvin vajavaisia. 

Tämä kirja pyrkii hahmottamaan – kiistatta isolla pensselillä – median perus-
piirteitä eri puolilla maailmaa. Kirjoittajat ovat suomalaisia tai heillä on tavalla 
tai toisella yhteys Suomeen. Kirja kertookin mediasta eri puolilla maailmaa 
pohjoisen Euroopan horisontista käsin.
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