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Tiivistelmä

Valistajista ammattimiehiksi ‐tutkimus käsittelee toimittajien ammatillista kehitystä Suo-
messa vuosina 1771–1921. Tutkimuksessa esitetään uusi tulkinta suomalaisten toimittajien 
professionaalisen kehityksen alkuvaiheista. Sen mukaan ammattikunta professionalisoitui 
jo huomattavasti aikaisemmin, kuin aiemmissa tutkimuksissa on esitetty. Tulkinta pohjaa 
ammattikunnan yhteistoiminnan, rakenteellisten muutosten ja journalistisen kehityksen 
arviointiin. Tarkastelu tapahtuu taloudellisessa, poliittisessa ja yhteiskunnallisessa kon-
tekstissa.

Tutkimuksen keskiössä ovat ammattikunnan yhteiskunnallisessa asemassa ja rakentees-
sa tapahtuneet muutokset ja erilaiset puolustusstrategiat, joita ammattikunta käytti ase-
mansa parantamiseen. Toimittajien ammatillisen yhteistoiminnan varhaisista vaiheista ei 
ole aiemmin julkaistu yhtenäistä tutkimusta, eikä ammatillisen yhteistoiminnan merkitys-
tä professionaaliselle kehitykselle ole myöskään tarkemmin arvioitu.

Tutkimukseen sisältyy toimittajakunnan sosioekonominen tarkastelu, joka luo vankan 
pohjan ammatin professionaalisen kehityksen arviointiin. Yhtä laajaa tilastollista selvitystä 
toimittajien koulutuksesta, urakehityksestä ja sosiaalisesta ja poliittisesta taustasta vuosilta 
1771–1921 ei ole julkaistu aikaisemmin Suomessa.

Varsinaiseksi ammatiksi lehtityö kehittyi Suomessa 1800‐luvun toisella puoliskolla. 
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Journalismin kehitys seurasi Suomessa pohjoismaisia, ennen muuta ruotsalaisia esikuvia. 
Toimittajien ja puolueiden suhde oli 1900‐luvun alussa hyvin tiivis, ja monet toimittajat 
olivat lehtityön ohessa myös puolueiden työntekijöitä. Suhde oli luonnollinen ja hyväksyt-
ty, eikä sitoutumisen katsottu haittaavan toimittajille asetetun julkisen palvelun tehtävän 
toteuttamista.

Toimittajien ammatillinen yhteistoiminta kehittyi kolmen toisiinsa liittyneen vaiheen 
kautta. Ensimmäisen vaiheen muodostivat vuosina 1876–1900 pidetyt yleiset lehtimies-
kokoukset ja Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen perustaminen, toisen vaiheen vuosina 
1905–1907 perustetut poliittiset lehtimiesyhdistykset ja kolmannen vaiheen valtakunnal-
lisen ammattiliiton perustaminen vuonna 1921. Osallistuminen kansainväliseen yhteistoi-
mintaan oli tärkeä osa suomalaisten toimittajien professionalisoitumisprosessia. 

Avainsanat: lehtimiehet, toimittajakunta, ammattilaistuminen, toimittajaprofessio, sano-
malehdet, kansallinen liike, lehtimiesyhdistys, journalismi, journalistit, Suomen Sanoma-
lehtimiesyhdistys, Suomen Sanomalehtimiesten Liitto.
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Lukijalle

Toimittajien historia on kiehtova tutkimusaihe, jonka kautta pääsee kurkistamaan syväl-
le suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen. Suomalaiset toimittajat ovat historiansa aikana 
toimineet monissa rooleissa: valistajina, kielitaistelijoina, poliittisina agitaattoreina, kan-
sallisvaltion rakentajina ja demokratian puolustajina. Roolit ovat muuttuneet yhteiskun-
nallisen, taloudellisen, teknologisen ja kulttuurisen kehityksen mukana. 

Kiinnostukseni toimittajien historiaa kohtaan heräsi tullessani toimittajien ammattijär-
jestön palvelukseen 1990-luvun lopulla. Pääsin työssäni seuraamaan läheltä media-alan 
muutosprosessia ja journalistisen työn muuttumista. Huomasin pian, että alan murrosta 
olisi helpompi ymmärtää, jos ammattikunnan historia tunnettaisiin paremmin.

Ratkaisevan sysäyksen tutkimukselleni antoi Pressiklubilla talvella 2004 käyty keskuste-
lu. Keskustelukumppanini oli Journalistiliiton asiamies Matti Santajärvi, joka pohti liiton 
suhdetta ensimmäiseen journalistijärjestöön, vuonna 1889 perustettuun Suomen Sanoma-
lehtimiesyhdistykseen. Asia jäi vaivaamaan mieltäni ja kehittyi seuraavien kuukausien ai-
kana tutkimussuunnitelmaksi. Esittelin sen professori Markku Kuismalle, ja hän lupautui 
työni ohjaajaksi.

Tutkimustyöni aikana media-alan muutosprosessi vain kiihtyi. Taloudelliset vaikeudet 
iskivät rajusti mediayhtiöihin vuodesta 2008 lähtien. Lehdet irtisanoivat satoja toimittajia 
ja uusia työpaikkoja löytyi vain alan ulkopuolelta. Uudet työtehtävät eivät enää mahtuneet 
liiton jäsenkriteerien piiriin, ja ongelmaan haettiin ratkaisua jäsenrajoja väljentämällä. 
Muutokset synnyttivät kriittistä keskustelua, jossa esitettiin huoli profession tulevaisuu-
desta. Tätä kautta tutkimusaiheeni – journalistiprofession historia – tuntui entistä ajan-
kohtaisemmalta.

Tutkimukseni syntyi pääosin työn ohessa. Arkistotyöskentelyyn käytin useina vuosina 
pääosan lomistani. Syksyllä 2011 minulla oli mahdollisuus vajaan puolen vuoden ajan teh-
dä tutkimusta kokopäiväisesti koulutusrahaston opintotuen turvin. 

Opiskelu-urani on ollut melko poikkeuksellinen. Olen kotoisin Saimaan saaristosta, 
jossa koulunkäyntimahdollisuudet olivat hyvin rajoitetut. Lähdin kotoa hyvin nuorena ja 
perustin perheen alle kaksikymppisenä. Opiskelun aloittaminen tuli työ- ja perhesyiden 
takia mahdolliseksi vasta 1980-luvun lopulla. Kirjoitin ylioppilaaksi Käpylän iltaoppikou-
lusta ja pääsin sen jälkeen opiskelemaan historiaa Helsingin yliopistoon. Maisteriksi val-
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mistuin vuonna 2002. 
Olen hyvin onnellinen siitä, että olen saanut mahdollisuuden opiskella historiantutki-

jaksi Suomen parhaassa oppilaitoksessa. Helsingin yliopisto kirjastoineen on avannut mi-
nulle ovet tiedon ja kulttuurin maailmaan, joka on merkittävästi rikastuttanut elämääni. 
Toivon, että mahdollisuus vastaavaan aikuisopiskeluun ei vaarantuisi yliopistoon kohdis-
tuneiden leikkauksien takia.

Työni valmistumisesta on kiittäminen useita henkilöitä. Suurin kiitos kuuluu ohjaajal-
leni professori Markku Kuismalle, joka jaksoi vuosien ajan antaa ohjeita, kertoa mikä on 
tärkeää ja minkä voi jättää vaille huomiota. Kiitos myös seminaarimme toiselle vetäjälle 
professori Juha Siltalalle, joka luki työni eri versioita, kommentoi, innosti ja antoi tarvitta-
essa myös kriittistä palautetta. Suuret kiitokset kuuluvat myös työni esitarkastajille emeri-
tusprofessori Raimo Salokankaalle ja dosentti Anne Ollilalle, jotka uhrasivat paljon aikaa 
ja energiaa työni parissa. Sain heiltä runsaasti ohjeita ja kriittisiä huomioita, jotka auttoivat 
tarkentamaan työn fokusta ja selkiyttämään johtopäätöksiä. Kiitos myös professori Panu 
Pulmalle työni viimeisimmän version kommentoimisesta.

Suuret kiitokset kohdistan myös emeritusprofessori Kaarle Nordenstrengille, joka on 
auttanut minua tutkimusaineiston hankinnassa ja kannustanut työni eri vaiheissa. Päivä-
lehden arkiston johtajaa Pekka Anttosta kiitän saamastani avusta ja tuesta. Kiitokset an-
saitsevat myös Suomen Journalistiliiton historiatoimikunta ja tohtori Pirkko Leino-Kauki-
ainen, jolta olen saanut arvokkaita kommentteja työtäni varten.

Perheelleni ja ystävilleni olen suuressa kiitollisuudenvelassa kaikesta tuesta ja avusta, 
jota olen saanut vastaanottaa näiden vuosien aikana. Ystäviäni Anna-Liisa Haavikkoa ja 
Anna Pohjanpaloa kiitän arvokkaista kommenteista ja avusta tekstini viimeistelyssä, si-
sartani Marjaa monista arvokkaista käytännön neuvoista ja tytärtäni Piaa väitöskirjani ul-
koasun suunnittelusta ja taitosta. Tärkein tukijani koko tutkimusprosessin ajan on ollut 
puolisoni Erkki, joka on jaksanut uskoa työn valmistumiseen, vaikka oma uskoni on ollut 
välillä koetuksella. 

Omistan tämän tutkimukseni vanhemmilleni, joilla ei koskaan ollut samanlaisia mah-
dollisuuksia opiskeluun kuin minulla on ollut.

Helsingissä Minna Canthin päivänä 19.3.2016
Pirjo Munck
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1 JOHDANTO

Taloudelliset vaikeudet ovat ravistelleet suomalaisia mediayrityksiä viime vuosina, ja sadat 
toimittajat ovat menettäneet työpaikkansa. Samaan aikaan uusia media-alan työpaikkoja 
on syntynyt yritysten ja julkishallinnon viestintäosastoille, viestintäyrityksiin, käännöstoi-
mistoihin, tuotantoyhtiöihin ja peliyrityksiin. Yhä useampi toimittaja ansaitsee leipänsä 
perinteisten mediayritysten ulkopuolella.

Muutokset ovat vaikuttaneet voimakkaasti myös toimittajien ammattiliittoon, ja Suo-
men Journalistiliitto (vuoteen 1991 asti Suomen Sanomalehtimiesten Liitto) on joutunut 
arvioimaan uudelleen toimintaansa ja jäsenrajojaan. Järjestön toiminta- ja talousohjelmas-
sa vuosille 2015–2018 todetaan, että liitto aloittaa muutosprosessin kohti kokonaisvaltaista 
media-alan liittoa ja liiton jäsenyys avataan myös sellaisille henkilöille, jotka eivät välttä-
mättä ole tiukan määritelmän mukaisesti journalisteja tai ohjelmatyöntekijöitä.1 

Muutokset askarruttavat monia alan ammattilaisia. Miten professio muuttuu, kun toi-
mittajien ammattiliittokin muuttuu mediaunioniksi, jossa jäseniä yhdistää vain media-
alalla toimiminen? Säilyttävätkö toimittajat tulevaisuudessa erityisasemansa ”demokratian 
vahtikoirina”, miten käy journalismin eettisten ohjeiden ja itsesääntelyn?2 

Nykyjournalistit pitävät ammattikuntansa professioasemaa itsestäänselvyytenä. Profes-
sioaseman saavuttaminen on kuitenkin vaatinut toimittajien ammattikunnalta paljon työtä 
ja suotuisat yhteiskunnalliset olosuhteet sekä politiikan ja julkisuuden yhteensovittamista.

Tutkijat sijoittavat professionaalisen kauden alun yleensä 1900-luvun puoleen väliin. 
Professionaalisten piirteiden katsotaan vahvistuneen toisen maailmansodan jälkeen ja 
”kultakauden” jatkuneen aina 1980-luvulle asti. Tätä kehityskautta kutsutaan sosiologises-
sa tutkimuksessa journalismin korkean modernin kaudeksi. Daniel C. Hallinin mukaan 
julkinen elämä nojasi kansallisvaltioon, uskoi selkeisiin totuuksiin ja kunnioitti instituuti-
oita. Journalismin uskottiin olevan aidosti politiikan yläpuolella, ja toimitukset kantoivat 
itsenäisesti vastuun uutispalstojen sisällöstä. Toimittajat hyväksyivät työyhteisönsä hie-

1 Suomen Journalistiliiton toiminta- ja talousohjelma vuosille 2015–2018. Ohjelma hyväksyttiin liiton 
valtuustossa joulukuussa 2014.  Journalistiliiton uudet jäsenkriteerit hyväksyttiin toukokuussa 2014.

2 Muun muassa Tampereen yliopiston vieraileva journalistiikan professori Renny Jokelin on käsitellyt 
asiaa avajaisluennossaan 5.9.2014 http://www.uta.fi/cmt/index/Vierailijaprofessori_Renny_Jokelinin_
avajaisluento.pdf
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rarkkisen rakenteen ja journalismin ammattieettisten normien tuomat rajoitukset.3

Tutkijoiden mukaan korkean modernin julkinen elämä oli Suomessa poikkeuksellisen 
harmonista ja kansallisesti yhtenäisiä. Sitä hallitsivat valistukselliset ja selkeät ammatti-
identiteetit, ja poliitikkojen ja journalistien välille kehittyi selkeä työnjako. Journalisteilta 
odotettiin varmaa, kattavaa ja asiapitoista uutisten välittämistä.4 

Korkean modernin kausi vaihtui 1980- ja 1990-luvuilla notkean modernin journalis-
miin, jossa korostuivat individualismi, markkinahenkisyys ja yleisöjen pirstoutuminen. 
Notkean modernin yhteiskunnassa ihmiset ja instituutiot joutuvat luovimaan nopeiden, 
hallitsemattomien ja hämmentävien muutosten keskellä ja suunnistamaan monimutkai-
sissa ja vuorovaikutteisissa verkostoissa. Mark Deuzen mielestä yhteiskunnan muuttumi-
nen korkeasta notkeaan moderniin pakotti myös journalistit tulkitsemaan omaa rooliaan 
uudelleen ja sopeutumaan uudenlaisen mediaympäristön tuottamaan epävarmuuteen ja 
mutkikkuuteen.5 

Journalismin historiassa tällaisia murroskausia on ollut useita. Niitä ovat aiheuttaneet 
tekniikassa, lehtitaloudessa ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset. Ammattikunta on 
puolustautunut murroskausia vastaan eri tavoin. Tärkeimpiä välineitä tässä kamppailussa 
ovat olleet alan järjestöt, joita on perustettu 1830-luvulta lähtien. 

Ensimmäiset toimittajajärjestöt syntyivät Saksassa 1860- ja 1870-luvuilla ja Isossa-Bri-
tanniassa ja Skandinaviassa 1880- ja 1890-luvuilla. Kansainvälisiä lehdistökongresseja jär-
jestettiin vuodesta 1894 lähtien, ja niiden taustajärjestö, International Union of Press As-
sociations, perustettiin 1896.6 

Järjestäytymisaalto rantautui pohjoismaiden kautta myös Suomeen: yleisiä lehtimiesko-
kouksia järjestettiin vuodesta 1876 lähtien ja ensimmäinen lehtimiesjärjestö, Suomen Sa-
nomalehtimiesyhdistys, perustettiin loppuvuodesta 1889. Vuoden 1905 jälkeen sen paikan 
ottivat poliittiset lehtimiesyhdistykset, ja vuonna 1921 syntyi valtakunnallinen ammatti-
järjestö, Suomen Sanomalehtimiesten Liitto. 

Ammatillisen järjestön perustaminen on tärkeä osa professionalisoitumisprosessia. Eri-
tyisen suuri merkitys ammatillisten järjestöjen perustamisella oli ensimmäisten moderni-
en professioiden – lääkärien, lakimiesten, opettajien ja insinöörien – kehitykselle. Samaan 
sarjaan voidaan lukea myös journalistit, joiden ammatillinen kehitys oli monilta osin hy-
vin samankaltainen.

Modernit professiot syntyivät murroskaudella vanhan järjestyksen murtuessa ja uu-
den yhteiskunnan murtautuessa vanhan tilalle. Varhaisimmat professiot syntyivät kirkon 
ja armeijan piiriin, oikeuslaitokseen, lääkintätoimeen ja opetukseen. Manner-Euroopassa 
professioiden syntyhistoria liittyy tiiviisti kansallisvaltioiden syntyyn; valtiohallinnon ra-
kentamisessa tarvittiin eri alojen asiantuntemusta ja ammattitaitoa. Yhdysvalloissa ja Eng-
lannissa modernit professiot syntyivät keskushallinnon ulkopuolelle osaksi nousevaa kan-
salaisyhteiskuntaa. Vaikka eurooppalaisen ja angloamerikkalaisen professionalisoitumisen 
yhteiskunnallinen viitekehys on erilainen, uusien professioiden tavoitteet olivat yhtenäiset. 

3 Koljonen 2013, 63–64; Hallin 1992, 14–16; Kantola (toim.) 2011, 24, 35–41. Tutkimusryhmään kuuluivat 
Anu Kantola, Salli Hakala, Juho Vesa & Jari Väliverronen.

4 Kantola (toim.) 2011, 35–40.
5 Koljonen 2013, 64; Deuze 2008. 
6 Høyer ja Lauk 1997, 34; Høyer ja Lauk 2016, 14; Björk 1992; Nordenstreng 2014. 
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Ne pyrkivät kohottamaan ammattikuntansa jäsenten yhteiskunnallista statusta ja puolus-
tamaan heidän taloudellisia etujaan.7

Professiot nähtiin aluksi kutsumusammatteina, joiden avulla yksilöistä ja ulkopuolises-
ta maailmasta tuli kokonaisuus. Sosiologi Georg Simmel (1852–1918) kutsui professio-
järjestelmää yhteiskunnallistumiseksi, yhteiskunnan järjestäytymiseksi. Professiot olivat 
tehtäviä, joihin ihmistä kutsui mukaan jokin häntä itseään suurempi tai voimakkaampi 
kutsumus, Beruf. Sen kautta professio sai ”laatunsa mukaisesti itsestään käsin tietyn paikan 
sosiaalisessa ympäristössään”.8

Funktionaalisen professiotutkimuksen käynnistäjänä pidetään Harold L. Wilenskyn 
The American Journal of Sociologyssa 1964 julkaisemaa artikkelia Professionalization of 
Everyone? Artikkeli perustui 18 yhdysvaltalaisen ammatin tutkimiseen ja siinä esitettiin 
viisi toisiaan seuraavaa vaihetta, joiden kautta ammatin oli edettävä tullakseen professiok-
si: ammatin kokopäiväistyminen, ammatillisen koulutuksen kehittäminen, ammatillisen 
järjestön perustaminen, ammattijärjestön aseman määrittäminen lainsäädännön avulla ja 
virallisten ammattieettisten koodien hyväksyminen.

Samana vuonna ilmestyi myös Geoffrey Millersonin professioiden kehitystä käsittele-
vä teos The Qualifying Associations. A Study in Professionalization (1964). Siinä Miller-
son korosti ammatillisen identiteetin ja yhteiskunnalta saadun tunnustuksen merkitystä. 
Ammattikunnan tuli kokea muodostavansa professionaalinen yhteisö, ja yleisön piti kokea 
ammattikunnan tuottama palvelu tärkeänä ja yhteiskunnallisesti merkittävänä. Professio-
nalisoitumisprosessi oli Millersonin mukaan täydellinen, kun ammattikunta valvoi alan 
rekrytointia ja suojeli ammatin tieteellistä luonnetta ja itsenäisyyttä.9

Sosiaalihistorian tutkijan Jürgen Kockan 1980-luvulla esittämän melko laajan määri-
telmän mukaan professio tarkoittaa ei-ruumiillista kokoaikatyötä, jonka harjoittaminen 
vaatii erikoistunutta, systemaattista koulutusta ja tutkinnon suorittamista. Vahvistaakseen 
asemaansa professio pyrkii saavuttamaan monopoliaseman ammattialallaan ja vapautu-
maan ulkopuolisesta valvonnasta. Profession asema pohjaa ammatilliseen osaamiseen ja 
ammattietiikkaan ja ammattikunnalle annettuun yhteiskunnalliseen tehtävään, jonka täyt-
täminen korvataan materiaalisilla eduilla ja korkeammalla sosiaalisella asemalla.10 

Eliot Freidson (1923–2005) asetti 1990-luvulla professioille tiukan arvoperustan. Hänen 
mukaansa professiot ovat ammatteja, joiden aseman pitää perustua muun ohessa ”ihmis-
elämän kannalta arvokkaaseen erikoistuneeseen tietoon ja taitoon” ja jotka toiminnallaan 
tähtäävät elämän ylläpitämiseen ja rikastuttamiseen. Pelkkä tietojen ja taitojen osaaminen 
ei riitä, tarvitaan sellaisia institutionalisoitumisen muotoja, jotka mahdollistavat tiedon ja 
taidon käyttämisen yhteiseksi hyväksi ja estävät tietojen ja taitojen muuttumisen riiston ja 
epäoikeudenmukaisuuden lähteiksi.11 

7 Konttinen 1991, 15–18.
8 K. Pietilä 2012, 52 – 56; Simmel 1999 (1908, 1917), 64. Saksankielessä Beruf tarkoittaa kutsumusammatin 

ohella myös yleensä ammattia, joka on johdettu verbistä berufen, kutsua. Englannin kielen vocation 
noudattaa samaa mallia, sen juurena on latinan vocare, kutsua. Suomenkielessä professio-sanan tilalla 
käytettiin kutsumusammattia. 

9 Millerson 1964, 8–15.
10 Petersson 2008, 23; Burrage & Jarausch & Siegrist 1990, 205.
11 Freidson 1994, 167; K. Pietilä 2012, 9.
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Eri vuosikymmeninä esitetyt professioiden määritelmät kuvaavat sosiologisen tutki-
muksen sisällä tapahtuneita muutoksia. Professioiden kehitys kuvattiin sosiologisessa 
tutkimuksessa 1960-luvun lopulle asti eräänlaisena luonnonhistoriana, jossa korostuivat 
yhteiskunnan integraatiota edistävät tekijät, epäitsekäs omistautuminen muiden palveluk-
seen, ammatinharjoittajien kollegiaalinen yhteistoiminta ja ammattikunnan sisäisen kont-
rollin ensisijaisuus.12

Funktionaalisesta kaudesta siirryttiin sosiologisessa tutkimuksessa 1970-luvulla Max 
Weberin (1864–1920) ja Pierre Bourdieun (1930–2002) kehittämään ”sosiaalisen sulke-
misen” -teorian pohjalta rakentuvaan analyysiin. Sen mukaan moderneissa yhteiskunnissa 
vallitsee jatkuva kilpailu eri yhteiskuntaryhmien välillä, ja kun yhteiskunta muuttuu, yh-
teiskuntaryhmien ja professioiden on sopeuduttava sen muutoksiin. Säilyttääkseen ase-
mansa professiot yrittävät ensin laajentaa ja myöhäisemmässä vaiheessa sulkea omat revii-
rinsä, jolloin voimavaroja voidaan keskittää sisäisen koheesion parantamiseen, koulutus- 
ja tutkimusinstituutioiden kehittämiseen ja järjestötyöhön. Näin professiot myös estävät 
muiden professioiden laajentumispyrkimykset omalle toiminta-alueelleen.13 

Merkittävimpiä 1970-luvulla alkaneen toisen vaiheen uudistajia oli Magali Sarfatti Lar-
son, joka korosti ammattikunnan oman toiminnan merkitystä. Hänen mukaansa profes-
sioiden status vaihteli taloudellisen kehityksen mukana, ja ratkaisevaa oli, kuinka ”pro-
fessionaalinen projekti” – kollektiivinen järjestäytyminen sosiaalisen nousun puolesta – 
muodostui.14 

Kolmas sosiologisen professiotutkimuksen aalto käynnistyi 1980-luvun lopulla. Tutkijat 
pyrkivät rakentamaan synteesiä aiempien professioteorioiden välimaastosta ja laajensivat 
näkökulmaansa ammattikunnan ulkopuoliseen maailmaan. Kolmannen aallon keskeisiin 
tutkijoihin kuului muun muassa Elliot Freidsson, joka korosti professioiden yhteiskunnal-
lista vastuuta ja haki niiden tutkimuksesta ratkaisuja talouden ja yhteiskunnan ongelmiin. 
Hans Siegrist tarkasteli professioiden kehitystä historiallisessa kontekstissa ja eritteli pro-
sesseja, jotka tapahtuivat opetuksen, työnjaon, talouden ja politiikan ja sosiaalisen vallan 
alueella. Samalla hän korosti professionaalisten järjestöjen itsenäistä roolia kehityksessä; 
ammatilliset järjestöt loivat professionaalisia käytäntöjä, päättivät ammattikuntansa nor-
meista ja arvoista ja vaativat professiolleen sosiaalista ja poliittista tunnustusta.15

1.1 Toimittajaprofession erilaiset tulkinnat

Toimittajaprofession kehitystä on tutkittu Euroopassa ja Yhdysvalloissa melko paljon. Tul-
kinnoista on eroja ja suhtautuminen sosiologisiin professioteorioihin vaihtelee. Ammatil-
listen organisaatioiden merkitys profession kehitykselle kuitenkin tunnustetaan yleisesti. 

Ulf Jonas Björkin mukaan professioaseman saavuttamien oli International Union of 
Press Associations -järjestön ja kansainvälisten lehdistökongressien keskeisiä tavoitteita 

12 Konttinen 1991, 12–13. 
13 Konttinen 1991, 13–14. 
14 K. Pietilä 2012, 13; Petersson 2008, 23–24; Larsson 1977; Larsson 1990, 13–17; Konttinen 1991, 15.
15 Freidsson 1994, 173–178; Freidson 2001; Siegrist 1990, 177. 
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1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa. Professioaseman saavuttamiseen tarvittiin 
ammatillisia järjestöjä, ja niiden perustamisen puolesta vedottiin voimakkaasti ensimmäi-
sessä kansainvälisessä lehdistökongressissa Antwerpenissä 1894. Ammatilliset järjestöt li-
sääntyivät nopeasti 1890-luvulla ja kasvu heijastui suoraan myös International Union of 
Press Associations -järjestön jäsenmääriin. Vuonna 1897 yhdistykseen kuului 48 alan jär-
jestöä 12 eri maasta ja ja vuonna 1900 määrä nousi jo 24 maahan ja 69 järjestöön. Svennik 
Høyerin ja Epp Laukin mukaan ammatillisten järjestöjen nopea laajeneminen maailman-
laajuiseksi kertoi voimakkaan ammatillisen identiteetin olemassaolosta, mikä oli olennais-
ta professionaalisen kehityksen menestymiselle.16 

Ammatilliset ryhmät käyttivät erilaisia strategioita professiasemaa tavoitellessaan, ja 
tutkijat ovat kehitelleet niistä sosiologisten professioteorioiden pohjalta erilaisia malleja. 
Tällaisen mallit toistuvat myös toimittajien professionaalisen kehityksen tutkimuksissa.

Englantilainen sosiologi Frank Parkin nojaa analyysissään ”sosiaalisen sulkemisen” 
-teoriaan ja löytää selkeitä eroja professionaalisten järjestöjen ja perinteisten ammatti-
yhdistysten toimintamalleissa. Parkinin mukaan profession asemaa tavoittelevat järjes-
töt pyrkivät sulkemaan ammattikunnan ulkopuolelle alempana olevat ryhmät, asettivat 
järjestölleen pitkäjänteisiä ja ideaaleja tavoitteita, pyrkivät häivyttämään luokkarajoja ja 
tavoittelivat yhteiskunnallista nousua ja vahvempaa sosiaalista statusta. Perinteisten am-
mattiyhdistysten strategiaan ei kuulunut sosiaalisen kohoamisen tavoite, vaan keskeistä oli 
luokkasolidaarisuus ja lyhemmän tähtäimen tavoitteet, jotka kohdistuivat materiaalisiin 
etuihin, esimerkiksi palkankorotuksiin ja pidempiin lomiin. Päästäkseen tavoitteisiinsa ne 
olivat valmiita käyttämään kollektiivisia painostuskeinoja, muun muassa lakkoja. Parkinin 
mukaan nämä toimintamallit voitiin kuitenkin myös yhdistää, ja järjestö saattoi asettaa ta-
voitteekseen sekä monopoliaseman saavuttamisen omalla ammattialallaan että jäsenistön 
taloudellisten etujen ja sosiaalisen aseman vahvistamisen.17

Ruotsalaisten toimittajien ammatillista järjestäytymistä ja yhteiskunnallisen aseman 
rakentamisessa käytettyjä strategioita ovat viime vuosina tutkineet muun muassa Birgit 
Petersson ja Johan Jarlbrink. Peterssonin mukaan ruotsalaiset toimittajat tavoittelivat pro-
fessioasemaa jo hyvin varhain ja käyttivät siihen erilaisia strategioita. Ongelmat kärjistyi-
vät 1800-luvun lopulla, jolloin sanomalehdet kilpailivat massamarkkinoista, toimitukset 
kasvoivat nopeasti ja työnantajien otteet kovenivat. Työsuhdeturvaan ja palkkaukseen liit-
tyvien ongelmien ohella merkittävin syy ruotsalaisten toimittajien valtakunnallisen am-
mattijärjestön syntyyn oli Peterssonin ja Jarlbrinkin mukaan rajan vetäminen toimituksen 
ovella palvelujaan kauppaaviin uutisten metsästäjiin, joiden nähtiin murentavan ammatti-
kunnan mainetta ja arvovaltaa. Jäsenrajojen ohella tärkeätä roolia journalistien irtiotossa 
näyttelivät myös kirjallisuus ja elokuvat, jotka muokkasivat voimakkaasti yleisön käsitystä 
journalistiammatista.18 

Petersson korostaa yhteiskunnallisen ja historiallisen kontekstin tärkeyttä toimittajien 
professionaalisen kehityksen tutkimisessa. Vaikka sosiologisia professioteorioita ei hänen 
mukaansa voida suoraan soveltaa toimittaja-ammatin tutkimukseen, niistä on mahdolli-

16 Björk 1991; Björk 2016, 45; Høyer & Lauk 1997; Høyer & Lauk 2016, 14–17.
17 Parkin 1979.
18 Petersson 2006; Jarlbrink 2009.
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suus johtaa toimivia vertailukohtia ammatin kehitystä arvioitaessa.19

Norjalaisen tutkijan Svennik Høyerin mukaan pohjoismaisen lehdistön kehitys poikke-
si huomattavasti esimerkiksi yhdysvaltalaisesta lehdistöstä, koska lehdistö samaan aikaan 
sekä teollistui että muuttui puoluelehdistöksi 1800-luvun lopulla. Uudet journalistiset ide-
at lainattiin kuitenkin Yhdysvalloista, jossa puoluejärjestelmä oli vakiintuneempaa ja puo-
luelehdistö korvautui jo varhain kaupallisella lehdistöllä. Ilmoitustulojen osuus sanoma-
lehtien tuloista oli pohjoismaissa Yhdysvaltoja paljon alhaisempi, eikä kaupallinen lehdistö 
samalla tavoin pystynyt syrjäyttämään poliittisen lehdistön asemaa. 

Professiokehityksen tulkinnoista löytyy sekä professioteorioihin tukeutumista että nii-
den kritiikkiä. Funktionaalisen koulukunnan ajatukset näkyvät vahvoina muun muassa 
Ranskan, Saksan ja Englannin journalistien varhaista kehityshistoriaa 1960-luvulla tutki-
neen Leonore O´Boylen näkemyksissä. Yleisen kehityskaavan sisällä voi hänen mukaansa 
kuitenkin ilmetä maakohtaisia eroja, ja professiolla saattoi olla erilainen funktio ja mer-
kitys sen mukaan millaisessa yhteiskunnassa ne toimivat. Merkittävin tekijä journalistien 
professionalisoitumiskehityksessä oli hänen mukaansa kuitenkin taloudellinen järjestel-
mä; moraalisesta autonomiastaan huolimatta journalismi oli sidottu lehtiyrityksen talou-
delliseen menestykseen.20 

Epp Lauk ja Svennik Høyer kritisoivat 1990-luvulla Harold L. Wilenskin teoriaa viidestä 
toisiaan seuraavista kehitysvaiheista. Heidän mukaansa journalismin professionalisoitu-
miskehitys vaihteli erilaisten poliittisten järjestelmien mukaan, eikä kehitystä voida kuva-
ta lineaarisena tai katkeamattomana edistyksenä, jossa samanlaiset tapahtumat toistuvat 
maasta toiseen samassa järjestyksessä. Yhteisiä piirteitä kuitenkin löytyy, kun erilaisia pro-
sesseja verrataan toisiinsa.21 

Epp Lauk hahmottelee toimittajien professionaalisen kehityksen lehtityön monivaihei-
seksi kehityspoluksi. Ensimmäisessä kehitysvaiheessa postivirkailijat toimivat uutisten ke-
rääjinä ja jakelijoina. Toisessa vaiheessa lehdenteko siirtyi kirjapainojen omistajille, jot-
ka olivat yleensä myös lehden toimittajia ja palkkasivat tarvittaessa avukseen osa-aikaisia 
apulaisia. Kolmannessa vaiheessa lehden julkaiseminen muuttui omistajan pääelinkeinok-
si. Omistajalla oli apunaan palkattu osa-aikainen toimittaja, joka työskenteli lehden ja kir-
joittajien välisenä yhdyssiteenä. Neljännessä vaiheessa lehdenteko siirtyi kokopäiväisille 
palkatuille toimittajille, jotka käyttivät apunaan freelancereita ja osa-aikaisia aputoimitta-
jia. Myöhemmin työ eriytyi sanomalehtiyhtiöiden sisällä; toimitus ja painatus eriytyvät ja 
toimituksen sisäinen työnjako vakiintui.22 Kehitysvaiheiden määrittely perustuu lehtityön 
yleisiin kehitysvaiheisiin, eikä jaottelussa oteta kantaa yhteiskunnallisen, taloudellisen tai 
poliittisen tilanteen aiheuttamiin eroihin, vaikka ne muuten ovatkin Laukin tulkinnoissa 
keskeisessä roolissa. 

Arhur J. Kaul on verrannut yhdysvaltalaisten lehtiyritysten taloudellista kehitystä ja 
journalismin kehitysvaiheita vuosina 1845–1970 ja löytänyt niiden väliltä selviä yhteyk-
siä. Hän on jakanut journalismin kehityksen niiden pohjalta kolmeen vaiheeseen: riip-

19 Petersson 2008, 28. 
20 O´Boylen 1968, 290–291.
21 Høyer & Lauk 1997, 13.
22 Lauk 1997, 23; Høyer & Lauk 1997.
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pumattomuuden kauteen 1845–1875, objektiivisuuden kauteen 1900–1925 ja sosiaalisen 
vastuu kauteen 1945–1970. Kaulin mukaan objektiivisuutta korostava professioprojekti oli 
sopeuttava toimenpide, jolla sanomalehtien omistajat ja julkaisijat pyrkivät suojautumaan 
taloudellisia kriisejä, luokkakonflikteja ja yleisön lehdistöä kohtaan osoittamaa kritiikkiä 
vastaan.23 

Michael Schudsonin mukaan toimittajien professionalisoituminen muistuttaa muiden 
valkokaulusammattien professionalisoitumista ja keskeisenä tavoitteena oli vahvistaa am-
mattikunnan omaa roolia ja yhteiskunnallista statusta. Schudson tarkastelee journalistien 
professionalisoitumista journalististen käytäntöjen ja uutistyön muutosten kautta ja näkee 
yhteyksiä journalististen elementtien esiintymisen ja professionalisoitumisprosessin välil-
lä.24

Journalistiammatin professioasemaan kriittisesti suhtautuvat äänenpainot ovat vahvis-
tuneet tutkimuksissa 1970-luvulta lähtien. John Neronen ja Kevin G. Barnhurstin mieles-
tä professionalismi on aina ollut riskialtis hanke journalismille, koska ammatilta puuttuu 
tieteellinen perusta, jolla esimerkiksi lääkärit ja lakimiehet perustelevat autonomiaansa ja 
riippumattomuuttansa. Journalismin professionalisoituminen on ollut heidän mukaansa 
tästä syystä vaikeaa, ja saanut journalistien ammatillisen järjestäytymisen epäröimään pro-
fessionalismin ja unionismin välillä.25

1.2 Suomalaisen “professioprojektin” sirpaleinen tutkimus

Suomalaisten toimittajien ”professionalisoitumisprojekti” alkoi 1800-luvun lopulla ensim-
mäisen ammatillisen järjestön perustamisella ja eteni hitaasti seuraavien vuosikymmenten 
aikana kohti valtakunnallisen ammattiliiton perustamista. Tuo kehitysprosessi tunnetaan 
melko huonosti, vaikka lehdistön historia onkin yksi perusteellisimmin tutkituista alueista 
Suomen historiassa.

Toimittajien historian uranuurtajiin kuuluneen Eino Suovan (1895–1960) ansiosta 
lehtimiesten ammatillisen yhteistoiminnan varhaisin kausi vuoteen 1890 asti tunnetaan 
melko hyvin. Suomen sanomalehtimiesten yhteistoiminnan alkuvaiheet -teos ilmestyi 1957, 
ja Suova valmisteli sille myös jatko-osaa, mutta ei ehtinyt saada sitä koskaan valmiiksi. 
Suovan tutkimukselle on ominaista tapahtumien ja keskustelujen yksityiskohtainen doku-
mentointi, mutta taustalla olevat vaikuttimet ja toimintaympäristön muutokset hän jättää 
muiden analysoitavaksi.

Ainoita akateemisia tutkimuksia suomalaisen toimittajakunnan historiasta oli pitkään 
Raino Vehmaksen Lehtimieskunnan ammattirakenne ja sen muuttuminen 1900-luvulla 
(1963). Tutkimuksessaan Vehmas kartoitti vuosina 1925, 1937 ja 1954 julkaistujen Suo-
men Sanomalehtimiesten Liiton jäseniä koskevien matrikkeleiden avulla toimittajakun-
nan ammatillista koostumusta ja siinä 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla tapahtuneita 
muutoksia. Aineiston puutteellisuudesta johtuen ammattikunnan koostumuksen ja raken-

23 Kaul 1986.
24 Schudson 1972; Schudson 1990.
25 Nerone & Barnhurst 2003, 436; Barnhurst & Nerone 2001; Björk 2005, 95–112.
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teellisten muutosten kuvaaminen on kuitenkin jäänyt osittain vajavaiseksi. Puutteet kos-
kevat erityisesti ammattikunnan koostumusta 1800-luvulla ja 1900-luvun ensimmäisillä 
vuosikymmenillä.

Toimittajien ammatillista kehitystä ja järjestäytymistä käsitellään myös Suomen Leh-
distön historiassa (1987–1988). Kymmenosainen teossarja antaa laajan kuvan suomalaisen 
lehdistön kehityksestä, keskeisistä toimijoista, poliittisista sidoksista ja taustavaikuttajiksi. 
Sanomalehdistön historian ensimmäisen osan Sanomalehdistön vaiheet vuoteen 1905 kir-
joittivat Päiviö Tommila, Lars Landgren ja Pirkko Leino-Kaukiainen, toisen osan Sano-
malehdistö suurlakosta talvisotaan Toivo Nygård ja Raimo Salokangas ja kolmannen osan 
Sanomalehdistö sodan murroksesta 1980-luvulle Touko Perko, Esko Salminen (1937–2013), 
Veikko Löyttyniemi, Pertti Hemánus (1934–2012) ja Päiviö Tommila.26

Suomen lehdistön historian SSLH-tutkimusprojekti kesti yli kymmenen vuotta ja siihen 
osallistui parikymmentä tutkijaa. Projekti poiki myös useita väitöskirjoja. Ruotsinkielistä 
lehdistöä käsittelevä Den svenska pressens historia i Finland -hanke (SVEP) toteutettiin 
samaan aikaan yhteistyössä Svenska Litteratursällskapetin kanssa, mutta erillisen suomen-
ruotsalaisen lehdistön historian julkaisemisesta kuitenkin luovuttiin. 

Perusteellisuudestaan ja laajuudestaan huolimatta Suomen lehdistön historiaan on jää-
nyt katvealueita, jotka kaipaavat täydennystä ja syventämistä. Tämä koskee muun muassa 
toimittajien ammatillista järjestäytymistä, kansainvälisiä yhteyksiä ja ammattikunnan so-
siaalisen aseman parantamiseksi kehiteltyjä strategioita. Täydentämistä kaipaa myös toi-
mittajien sosiaalista taustaa, koulutusta ja urakehitystä koskeva tutkimus, joka teossarjassa 
on jäänyt hyvin keskeneräiseksi.

SSLH-projektin yhteydessä kerättiin tietoja kaikista ennen 1980-lukua alalle tulleista 
suomalaisista toimittajista. Tiedot koskevat muun muassa toimittajien perhetaustaa, kou-
lutusta, työhistoriaa, kirjallisia harrastuksia, luottamustehtäviä ja poliittista toimintaa. 
Aineiston pohjalta oli tarkoitus julkaista laaja toimittajamatrikkeli, mutta puutteellisten 
tietojen takia siitä jouduttiin kuitenkin luopumaan.27 Ruotsinkielisten toimittajien tiedot 
julkaistiin vuonna 1981 Gunnel Steinbyn toimittamassa matrikkelissa.

Näitä aineistoja on tähän mennessä käytetty tutkimuksessa melko vähän. Pirkko Leino-
Kaukiainen rakensi niiden pohjalta Suomen lehdistön historiaan toimittajien ikäraken-
teesta, sosiaalisesta taustasta, koulutuksesta ja lehtiuran pituudesta yhteenvedon, joka kos-
ki vuosia 1890–1905. Hän ei kuitenkaan analysoinut syvällisemmin muutosten merkitystä 
ammattikunnalle, vaan kiinnitti huomionsa ennen muuta toimittajien määrälliseen kas-
vuun. Hänen mukaansa ammattikunnan kasvu muutti vähitellen toimittajien sosiaalista 
asemaa ja nosti ammatin arvostusta. Toimittajakunnan rakenteessa tapahtuneet muutok-
set olivat kuitenkin huomattavasti merkityksellisempiä kuin hän oletti, eikä toimittajamää-
rän kasvu johtanut automaattisesti toimittajakunnan arvostuksen nousuun, vaan pikem-
min sen heikkenemiseen. Tämä näkyi 1910-luvulla muun muassa toimittajien poliittisen 
ohjauksen lisääntymisenä ja poliittisen lehtikentän muutosten mukanaan tuomana epä-

26 Suomen lehdistön historia -sarjaan sisältyy myös kolmiosoinen aikakauslehdistön historia sekä 
paikallislehdistön historia ja sanomalehdistön hakuteos (osat 5–7), jonka toimittivat Ulla Ekman-
Salokangas, Eeva-Liisa Aalto ja Raimo Salokangas.

27 Rautala 1979.
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varmuutena.
Muut lehdistön historian tutkijat käyttivät matrikkelitietoja paljon kapeammin, eikä ko-

konaiskuvaa toimittajakunnan pitkän aikavälin kehityksestä ole lehdistön historian poh-
jalta helppo hahmottaa. Lehdistön historian ohella matrikkeliaineistoa on käytetty myös 
Esko Keräsen toimitustyön differentoitumiskehitystä koskevassa väitöskirjassa, mutta sii-
näkin tarkastelu kohdistuu vain tutkimuksessa keskeisessä roolissa olleissa sanomalehdis-
sä työskennelleisiin toimittajiin, ei koko toimittajakuntaan. 

Leimaa antavaa suomalaisen lehdistön kehitykselle oli toiseen maailmansotaan asti voi-
makas aatteellinen ja poliittinen sitoutuminen. Poliittisen sitoutumisen ohella journalis-
min sisältöön vaikuttivat merkittävästi 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa sensuuri ja 
erilaiset sanktiot, joita kohdistettiin sekä sanomalehtiin että niiden toimittajiin. Sensuurin 
vaikutusta sananvapauteen ja toimittajien työhön kuvataan Pirkko Leino-Kaukiaisen väi-
töskirjassa Sensuuri ja sananvapaus Suomessa (1984) ja Eero Backmanin tutkimuksessa 
Painovapaudesta ja sen rikosoikeudellisesta säätelystä Venäjän vallan loppuajan Suomessa 
(1975). Sensuurin vaikutusta toimittajien ammatillisen identiteetin kehityksessä ei ole kui-
tenkaan vielä laajemmin tutkittu.

Poliittiset lehtimiesjärjestöt olivat tärkeässä roolissa toimittajien ammatillisen yhteistoi-
minnan kehityksessä 1900-luvun alkupuolella. Ensimmäisten poliittisten lehtimiesjärjes-
töjen perustamisesta tuli viime vuosikymmenellä kuluneeksi 100 vuotta, ja ne julkaisivat 
tuolloin uudet historiikkinsa. Historiantutkimuksen kannalta kiinnostavimmat niistä oli-
vat Isto Mikkosen Nuorsuomalaisen sanomalehtimiesyhdistyksen historia ja Göran Wal-
linin Finlands Svenska Publicistförbundetin historia. Molemmissa on käytetty laajasti yh-
distysten arkistoaineistoa, jossa on mukana aiemmin julkaisematonta tietoa muun muassa 
yhdistysten varhaisista työehtosopimus- ja koulutushankkeista.

Lehtimiesten varhaisesta yhteistoiminnasta kerrotaan myös Seppo Zetterbergin vuon-
na 2001 ilmestyneessä Eero Erkon elämäkerrassa. Erkko toimi ensimmäisen lehtimiesjär-
jestön, Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen puheenjohtajana ja oli keskeisiä vaikuttajia 
kansainvälisten yhteyksien solmimisessa. Elämänkerrassa on käytetty Päivälehden arkis-
tossa olevaa aineistoa, joka oli aiemmin lähes kokonaan tutkijoilta suljettua. 

Merkittävin syy toimittajien ammatillisen järjestäytymisen kokonaiskuvan sirpaleisuu-
teen lienee se, että Suomen Journalistiliiton historia on vasta tutkimusvaiheessa ja valmis-
tuu lähivuosina.28 Yleinen käsitys järjestön historiasta perustuu Taimi Torvisen Helsingin 
Sanomalehtimiesyhdistyksen 80-vuotishistoriaan, joka ilmestyi vuonna 1980. Torvinen 
kuvasi ammattiliiton aiempia vaiheita julkaisuajalle tyypillisestä aikalaisperspektiivistä; 
liiton ensimmäisten vuosikymmenten toiminta määriteltiin ”herraklubimaiseksi” yhdes-
säoloksi, ja varsinaiseksi ammattijärjestöksi liiton katsottiin muuttuneen vasta 1960-luvul-
la.29 

Torvisen tulkinta on vaikuttanut voimakkaasti siihen, millaiseksi Suomen Journalistilii-
ton historia on alan sisällä mielletty. Muun muassa Esko Salminen tulkitsee kehitystä Suo-
men lehdistön historiassa suoraan Torvisen ajatuksiin nojaten. Salmisen mukaan sanoma-

28 Tutkimushanke käsittelee vuosia 1921–2006. Se tulee jakaantumaan ajallisesti kahteen osaan, ja 
ensimmäisestä osasta (1921–1967) vastaa Pirkko Leino-Kaukiainen.

29 Torvinen 1980.
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lehtimiesten yhteistoimintajärjestöt olivat satavuotiaan historiansa aikana työskennelleet 
”herraskaisklubien” periaatteella, eikä ammattiyhdistystoiminnasta ole voitu ennen toista 
maailmansotaa puhua nykyaikaisessa mielessä.30 Tällainen ajattelu heijastui myös amma-
tin eri vaiheiden tarkasteluun.

Suomalaisten toimittajien ammatillisesta kehityksestä ovat rakentaneet malleja muun 
muassa Pertti Hemánus ja Kari Koljonen. Hemánuksen jaottelun mukaan journalistien 
professionalisoitumiskehitys jakaantui neljään jaksoon. Ensimmäisen muodosti journalis-
min varhaisvaihe, jossa journalismi oli vielä epä- tai puoliammattimaista. Kun journalis-
mi muuttui pääosin ammattimaiseksi, alkoi ideologis-poliittisesti korostunut journalismin 
kausi, joka muuttui myöhemmin varhaisprofessionaaliseksi kaudeksi. Sille oli tyypillistä 
ammattimainen journalismi, jota sävytti kutsumustietoisuus ja eräänlainen boheemisuus. 
Toimittajat nähtiin jo muista ammateista erottuvaksi omaksi ammattikunnakseen. Viimei-
senä kehitysjaksona Hemánus näkee 1960-luvulla alkaneen professionalisoitumiskauden, 
jonka tunnusmerkkeinä olivat muun muassa Suomen Sanomalehtimiesten Liiton muut-
tuminen ammattijärjestöksi ja samalla viestintäpoliittisesti kantaa ottavaksi järjestöksi.31 

Kari Koljonen tarkastelee 2013 ilmestyneessä väitöskirjassaan ammatin muutoksia pro-
fession rakenteellisia piirteitä vasten. Hän keskittyy tutkimuksessaan neljään journalisti-
profession rakenteelliseen piirteeseen, järjestötoimintaan, toimittajakoulutukseen, media-
tutkimukseen ja itsesääntelyjärjestelmään. Koljosen tutkimuksessa tarkastelupisteinä ovat 
vuodet 1929, 1969, 1989 ja 2009. Tarkastelujakson alussa vuonna 1929 toimittaja-ammatti 
oli hänen mukaansa vasta itsenäistymässä muusta yhteiskunnallisesta toiminnasta, vuon-
na 1969 voimakkaassa ja määrätietoisessa kehitysvaiheessa kohti professiota. Toimittaja-
järjestö oli muuttunut yhdessäoloa ylläpitäneistä kerhoista vakavasti otettavaksi ammat-
tiliitoksi. Journalistien ammatillisille ohjeille ja Julkisen Sanan Neuvostolle oli saatu laaja 
hyväksyntä, toimittajakoulutuksessa ja joukkoviestinnän tutkimuksessa elettiin vahvaa 
kehitysvaihetta. Kypsän profession tunnusmerkit toimittaja-ammatti saavutti Koljosen 
mukaan Suomessa vuonna 1989, mutta kypsää kautta kesti vain parikymmentä vuotta ja 
vuonna 2009 ammatti oli jälleen ristiriitaisessa tilanteessa markkinalogiikan tunkeuduttua 
perinteisen journalismin alueelle.32

Ammatillisten järjestöjen toimintaan paneudutaan myös Heidi Kurvisen väitöskirjassa 
En mä oo mies enkä nainen. Mä oon toimittaja. Sukupuoli ja suomalainen toimittajakunta 
1960- ja 1970-luvulla (2013). Tutkimuksen keskiössä on naistoimittajien asema muuttu-
vassa työyhteisössä, ja tutkimuksessa toistuu näkemys 1960-luvusta ammattikunnan kehi-
tyksen merkittävimpänä murroskohtana. Toimittaja-ammatti sai hänen mukaansa tuolloin 
aiempaa professionaalisempia piirteitä, kun toimittajien koulutustaso nousi ja sitoutuneen 
sanomalehdistön merkitys väheni.33 

Erilaisten kehitysjaksojen määrittely on tärkeä osa professionalisoitumisprosessin tut-
kimusta, mutta jaksottelu kaipaa rinnalleen laajempaa, ammatin ulkoiset ja sisäiset edelly-

30 Salminen 1988, 269.
31 Hemánus 1979, 56–57. Hemánus esitti jaottelun Suomen Lehdistön Historia -projektiryhmän 

kevätseminaarissa Lammilla 12.–14.5.1979 pitämässään alustuksessa. 
32 Koljonen 2013, 92–94, 230.
33 Kurvinen 2013, 16. Näkemykset pohjaavat Esko Keräsen, Antero Okkosen ja Esko Salmisen 1970- ja 

1980-luvuilla tekemiin tutkimuksiin, joissa monet ajatukset muistuttavat Pertti Hemánuksen arvioita.
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tykset huomioon ottavaa tutkimusta.
Laajin viime vuosina ilmestynyt tutkimus suomalaisten toimittajien professionaalisesta 

kehityksestä on Kauko Pietilän vuonna 2012 julkaisema, profession teoreettiseen perus-
taan pureutuva Journalismi ammattina. Pietilä kuvaa siinä ammatin professioaseman ra-
kentamista ja akateemisen koulutuksen asemaa kehitysprosessissa ja nostaa esiin keskeisiä 
journalismin uudistajia ja puolustajia. Pietilä kuitenkin sivuuttaa teoksessaan toimittaja-
profession kehitykseen vaikuttaneet poliittiset ja taloudelliset prosessit, jotka muuttivat 
lehtityön puitteita ja sisältöä huomattavasti 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa.

Edellä mainitut tutkimukset muodostavat vain pienen osan kaikesta journalismiin liit-
tyvästä tutkimuksesta, jota on tehty viime vuosina muun muassa Tampereen, Jyväskylän 
ja Helsingin yliopistoissa journalismin opetuksen ja tutkimuksen yksiköissä. Keskeisellä 
sijalla näissä tutkimuksissa ovat olleet journalismin nykytilanteesta kumpuavat ongelmat 
ja ilmiöt, joihin haetaan ratkaisua ja tulkintamalleja. Näihin kuuluvat myös aikaisemmin 
mainitsemani pohdinnat korkean ja notkean modernin journalismista, niiden arvopoh-
jasta ja ideaaleista. 

Historiantutkimuksen puolella journalismiin ja lehdistöön liittyvä tutkimus on vähäi-
sempää ja painopiste on 1900-luvun toisella puoliskolla, ei varhaisemmassa historiassa. 
Suomalaisten toimittajien varhaisessa historiassa on kuitenkin monia alueita, joita on tut-
kittu aivan liian vähän. Näihin kuuluvat ammatillisen yhteistoiminnan alkuajat, ammatti-
kunnan ”professio-projektin” eteneminen ja yhteiskunnallisen aseman muuttuminen sekä 
ammattikunnan sosiaaliekonomisen taustan muutokset ja niiden vaikutus ammatin ylei-
seen arvostukseen.

 Kokonaiskuvan aikaansaaminen edellyttää kulttuurisen, yhteiskunnallisen ja talou-
dellisen viitekehyksen sisällä tapahtuvaa historian tutkimusta, joka ottaa huomioon myös 
ammattikunnan oman toiminnan kehitysprosessissa ja yhteiskunnallisen tehtävän määrit-
telyssä. 

1.3 Valistajista ammattimiehiksi: tutkimusaihe ja lähteet

Valistajista ammattimiehiksi. Toimittajien ammattilaistumisen pitkä tie 1771–1921 -tutki-
mus käsittelee suomalaisten toimittajien professionaalista kehitystä vuosina 1771–1921. 
Tutkimuksen keskiössä ovat ammattikunnan yhteiskunnallisessa asemassa ja rakenteessa 
tapahtuneet muutokset ja erilaiset puolustusstrategiat, joita ammattikunta käytti asemansa 
parantamiseen. 

Toimittajien ammatillisen yhteistoiminnan varhaisista vaiheista ei ole aiemmin julkais-
ta yhtenäistä tutkimusta, eikä ammatillisen yhteistoiminnan merkitystä professionaaliselle 
kehitykselle ole myöskään tarkemmin arvioitu. Tästä syystä käsitys yhteistoiminnan motii-
veista ja laajuudesta on ollut hyvin puutteellinen ja vaikuttanut osaltaan siihen, millaiseksi 
kuva profession kehityksestä on muodostunut. 

Tutkimukseen sisältyy toimittajakunnan sosioekonominen tarkastelu, joka luo vankan 
pohjan ammatin professionaalisen kehityksen arviointiin. Yhtä laajaa tilastollista selvitystä 
toimittajien koulutuksesta, urakehityksestä ja sosiaalisesta ja poliittisesta taustasta vuosilta 
1771–1921 ei ole julkaistu aikaisemmin Suomessa.
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Tutkimus alkaa ensimmäisen sanomalehden perustamisesta ja päättyy valtakunnallisen 
ammattiliiton perustamiseen. Näiden kahden tapahtuman ohella tutkimuksen aikaraja-
ukseen vaikuttivat merkittävästi Suomen poliittisessa ja valtiollisessa elämässä sekä leh-
distön rakenteessa ja journalistisessa työssä tapahtuneet muutokset. Lehtikenttä vakiintui 
1920-luvun alussa muotoon, joka säilyi melko samanlaisena 1900-luvun toiselle puoliskol-
le asti. 

Tutkimus avaa uuden näkökulman toimittajien ammattikunnan kehitykseen ja muut-
taa käsityksiä suomalaisten toimittajien professionalisoitumisen alkuajoista. Tavoitteeni on 
murtaa journalistiammatin kehitykseen liitettyä suurta kertomusta, jossa merkittävää am-
matillista kehitystä on katsottu tapahtuneen vasta 1960-luvulla. Professionaalisen kauden 
alun sijoittaminen tuohon aikaan on tyypillistä 1970- ja 1980-luvun tutkimukselle, mut-
ta arviot toistuvat sellaisenaan myös viime aikojen tutkimuksissa. Murroskauden tunnus-
merkeiksi niissä nostetaan toimittajien ammattijärjestön muuttuminen varsinaiseksi, työ-
ehtosopimuksia solmivaksi ammattijärjestöksi, yliopistotasoisen journalismikoulutuksen 
laajentuminen ja alan eettisten ohjeiden ja itsesääntelyelimen saama tunnustus.

Toimittajien professionaalisen kehityksen liittäminen ajalliseen ja yhteiskunnalliseen 
kontekstiin muuttaa tulkintaa professionaalisuuden suuresta murroksesta prosessimaisek-
si, useita murroskausia sisällään pitäväksi kehitykseksi. Samalla ammattijärjestön ”unio-
nistiset” pyrkimykset siirtyvät sivuosaan, ja ammatin kokonaiskehitys tulee paremmin 
näkyväksi. Tutkimukseni keskittyy ammatillisen kehityksen varhaisiin vaiheisiin, jotka 
muokkasivat voimakkaasti toimittajien ammattikuntaa ja vaikuttivat merkittävästi siihen, 
millainen toimittajien ammattikunnasta 1900-luvulla muotoutui. 

Yliopistollisen journalistikoulutuksen kehittyminen oli tärkeä osa toimittajien profes-
sionalisoitumiskehitystä, mutta 1960-luvulla tehdyt ratkaisut perustuivat pitkäjänteiseen 
työhön, jota oli tehty jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Koulutuksen merkitystä arvioita-
essa on myös hyvä pitää mielessä, että journalismi on avoin ammatti, jolle tullaan erilaisia 
koulutus- ja urapolkuja pitkin.  Suomen Journalistiliiton nykyisistä jäsenistä vain runsas 
puolet on suorittanut yliopistotutkinnon ja alle viidenneksellä on yliopistotasoinen jour-
nalistitutkinto.34  

Koulutuksen kanssa yhtä merkittävällä sijalla professiokehityksessä ovatkin mielestäni 
ammatti-identiteetin omaksuminen ja yhteiskunnallisen aseman tunnustaminen. Nojaan 
näkemyksessäni Geffrey Millersonin ajatuksiin professioiden yleisistä tunnusmerkeistä: 
ammattikunnan jäsenten tulee tiedostaa kuuluvansa ammattilaisten joukkoon ja yleisön 
tulee hyväksyä ammatin professioasema. Olennainen rooli tuossa kehityksessä oli toimit-
tajien ammatillisilla järjestöillä, jotka loivat perustan ammattikunnan itseymmärrykselle 
ja yhteiskunnallisen roolin muodostumiselle.

Professionaalista kehitystä tulkitessani olen käyttänyt sekä sosiologisen tutkimuksen 
funktionaalisen kauden asteittaisen kehityksen portaikkoa että toisen aallon weberiläiseen 
”sosiaalisen sulkemisen” -teoriaan pohjaavaa analyysiä. Molemmista löytyy käyttökelpoi-
sia välineitä ammattikunnan kehityksen systemaattiseen tarkasteluun, mutta kumpikaan ei 

34 SJL:n työmarkkinatutkimus 2014 (verkkojulkaisu), 4. Journalistitutkinnon suorittaneita 
työmarkkinatutkimuksen piiriin kuuluneista oli 17 prosenttia ja muun korkeakoulututkinnon 
suorittaneita 36 prosenttia.



 23

yksinään riitä kehityksen selittämiseen. Tärkeän virikkeen ammatillisen järjestäytymisen 
tarkasteluun antoivat Magali Sarfatti Larsonin ajatukset ammattikunnan oman toiminnan 
merkityksestä. Ammattikunta hahmottui sitä kautta aktiivisena toimijana, jolla oli pitkä-
jänteisiä tavoitteita, joilla se pyrki vahvistamaan sosiaalista asemaansa ja erottautumaan 
muista alan toimijoista. Tällaisia pitkäjänteisiä tavoitteita oli nähtävissä jo 1800-luvun lo-
pulla perustetuissa järjestöissä.

Profession tunnusmerkkejä arvioin Geffrey Millersoniin ja Jürgen Kockan professio-
määritelmästä johdetuilla kysymyksillä, jotka koskevat ammatin kokopäiväistymistä, toi-
mitustyön eriytymistä, koulutusta ja ammatissa tarvittavien taitojen oppimista, ammatilli-
sen yhteistoiminnan kehittymistä, alan sisäisen autonomian tavoittelua ja yhteiskunnalli-
sen tehtävän määrittelyä. Systemaattinen tarkastelu avaa profession kehitykseen näkökul-
mia, joita aiempi tutkimus on vain sivunnut tai jättänyt kokonaan huomiotta.

Uuden kulman toimittajien varhaiseen historiaan tuo myös tutkimukseeni sisältyvä 
toimittajien kansainvälisen yhteistyön tarkastelu. Suomalaisten toimittajien osallistumista 
kansainväliseen yhteistyöhön ei ole aiemmin käsitelty laajemmin, eikä kansainvälisen yh-
teistyön merkitystä toimittajien ammatilliseen kehitykseen ole pidetty merkittävänä. Tut-
kimukseni tämä osuus pohjaa muun muassa Eero Erkon arkistossa olevaan aineistoon, 
sanomalehtiartikkeleihin ja Ulf Jonas Björkin kansainvälistä lehtimiesyhdistystä koskeviin 
tutkimuksiin. 

Suomalaisten toimittajien lähimmät vertailukohteet löytyvät Ruotsista ja muista poh-
joismaista. Toimittajien varhaisen kehityksen vertaaminen pohjoismaalaisiin kollegoihin 
on kuitenkin ollut aiemmassa tutkimuksessa hyvin vähäistä, ja samalla myös ammatillisen 
yhteistyön kehityksen rinnakkaisuus on jäänyt tutkimuksissa lähes vaille huomiota. Tässä 
tutkimuksessa esitetty vertailu perustuu muun muassa Ruotsin ja Norjan lehdistön histo-
rioissa ja Birgit Peterssonin erillistutkimuksessa esitettyihin näkemyksiin ruotsalaisten toi-
mittajien professionaalisista tavoitteista ja ammatillisen järjestäytymisen kehittymisestä.  

Professiokehityksestä syntyneille ajatuksilleni olen hakenut tukea Kauko Pietilän pro-
fession tieteelliseen perustaan pureutuvasta tutkimuksesta. Pietilä nostaa esiin monia tär-
keitä näkökulmia, jotka auttavat muun muassa journalismin yhteiskunnallisen tehtävän ja 
koulutuksen kehityksen tarkastelussa. 

Ammatillisen yhteistyön varhaisten vaiheiden tutkimista varten sain oikeuden tutus-
tua Päivälehden arkistossa olevaan Eero Erkon arkistoon. Suomen Sanomalehtimiesliiton 
perustamista ja toiminnan alkuvuosia koskeva osa perustuu pääosin Suomen Journalisti-
liiton arkistoon ja Eino Suovan kokoamaan aineistoon, jonka sain käytettävikseni Tampe-
reen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksiköstä. Muilta osin tutkimukseni nojaa 
muun muassa järjestäytymiskehitystä koskevaan kirjallisuuteen ja sanomalehdissä julkais-
tuihin tietoihin. Sanomalehtiartikkeleita on vuosilta 1876–1910 todella paljon, mikä ker-
too lehtimiesten pitäneen yhteisiä tapaamisia ja järjestönsä toimintaa hyvin tärkeänä. 

Tilastollinen tarkastelu tuo ammattikunnan rakenteelliset muutokset näkyviksi ja mah-
dollistaa myös puolueryhmien välisten erojen hahmottamisen sekä toimittajien määrän ja 
lehden taloudellisen ja poliittisen menestyksen vertailun. Esimerkkiä tilastolliselle tarkas-
telulle olen hakenut Risto Alapuron Akateemisen Karjala-Seuran jäsenkuntaa ja Heikki 
Wariksen säätykiertoa koskevista tutkimuksista.



24 

Toimittajakunnan sosioekonomisen taustan selvittämistä varten olen koonnut sähköi-
sen tietokannan vuosina 1771–1921 lehtityötä tehneistä henkilöistä. Toimittajatietokanta 
1771–1921 pohjaa pääosin SSLH-projektin yhteydessä kerättyyn matrikkelikortistoon ja 
SVEP-hankkeen yhteydessä julkaistuun matrikkeliin. Olen täydentänyt niitä muun muas-
sa eri lehtien historiikeista, ylioppilasmatrikkeleista ja kansanedustajamatrikkelista löyty-
villä tiedoilla.

Toimittajatietokannassa on mukana 2116 henkilöä, jotka osallistuivat tutkimusaikana 
lehtityöhön joko päätoimisina tai sivutoimisina toimittajina, toimituksen jäseninä tai avus-
tajina. Kaikkien lehtityöhön osallistuneiden rinnalle heijastan ammattitoimittajien profii-
lin ja osoitan niiden erot ja samankaltaisuudet. Ammattitoimittajiksi olen määritellyt hen-
kilöt, joilla lehtityö muodostui pääasialliseksi työuraksi. Heitä on toimittajatietokannassa 
olevista henkilöistä 532. 

Tiedoston kokoamista hankaloitti jonkin verran aineiston heterogeenisuus ja puutteel-
lisuus. Erityisen paljon tietoja puuttuu vuosisadan vaihteessa ja sen jälkeen alalle tulleis-
ta sosiaalidemokraattisista toimittajista. Puutteet eivät ole kuitenkaan yleiskuvan kannalta 
merkittäviä, sillä ne koskevat pääasiassa henkilöitä, jotka olivat alalla vain lyhyen aikaa ja 
toimivat yleensä vain lehtien muodollisina vastaavina toimittajina.

Tilastollisen tarkastelun ja muun tutkimusaineiston pohjalta rakennan kokonaiskuvaa 
ammatin kehityshistoriasta ja siihen vaikuttaneesta yhteiskunnallisesta, poliittisesta, talou-
dellisesta ja kulttuurisesta kehityksestä. Samalla avautuu näkökulma historialliseen proses-
siin, joka muutti valistusaatteen omaksuneet sanomakirjailijat ammattinsa velvollisuuksis-
ta ja oikeuksista tietoisiksi toimitustyön ammattilaisiksi.

Tutkimuksessani on viisi osittain kronologista päälukua. ”Sanomakirjailijat 1771–1860” 
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-luvussa tarkastellaan suomalaisen lehdistön varhaisinta kautta ja ensimmäisiä toimitta-
jia, jotka loivat perustan toimittajien ammattikunnan tulevalle kehitykselle. Seuraavassa 
”Poliittiset kielitaistelijat 1861–1905” -luvussa käsitellään lehdistön laajentumista maata 
kattavaksi verkostoksi, journalistisen työn kehitystä ja toimittajakunnan rakenteessa ta-
pahtuneita muutoksia. ”Ammatillisen yhteistyön ensimmäinen vaihe” -luvussa käsittelen 
ammatillisen yhteistoiminnan alkuaikoja, kansainvälisten yhteyksien solmimista, journa-
lismista käytyä keskustelua ja routavuosien murrosta, joka ensin yhdisti ja myöhemmin 
hajotti ammattikunnan. 

Luvussa ”Puoluemiehet 1906–1921” käsitellään lehdistön poliittisia siteitä, puolueoh-
jausta, sisällissodan vaikutuksia ammattikuntaan ja sodan jälkeisiä muutoksia lehdistön 
rakenteessa sekä toimittajakunnan koostumuksessa tapahtuneita muutoksia. 

Viimeisessä pääluvussa ”Poliittisesta organisaatiosta ammattiliitoksi” kuvataan poliitti-
sen jaon vaikutuksia toimittajien ammatilliseen yhteistyöhön, poliittisten lehtimiesyhdis-
tysten syntyä ja yhteistoiminnan kehitystä sekä syitä, jotka johtivat valtakunnallisen am-
mattijärjestön perustamiseen 1921. 
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Ensimmäinen Suomessa julkaistu lehti Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo 
alkoi ilmestyä tammikuussa 1771.
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2 SANOMAKIRJAILIJAT 1771–1860

2.1 Uutiskirjeistä sanomalehdistöksi

Nykyisen tulkinnan mukaan journalismi on toimintaa, jonka tehtävänä on kerätä, var-
mentaa ja eritellä tietoa ja tuoda se joukkoviestimen kautta yleisön saataville. Journalismin 
kohteena ovat erityisesti yhteiskunnallisesti tärkeät, ajankohtaiset ja kiinnostavat asiat ja 
ihmiset. Journalismin tehtäviin lasketaan kuuluviksi myös yhteiskunnan kriittinen tarkas-
telu ja yhteiskunnallisen vallankäytön valvonta sekä sananvapauden ja julkisen keskustelun 
edistäminen. Sanan journalismi kantasana on ranskan kielen jour, joka tarkoittaa päivää, 
ja siitä johdettu journaali päiväkirjaa. Journalismia tuottavat journalistit eli toimittajat.35 

Ensimmäiset toimittajat olivat kirjeenvaihtajia, jotka välittivät kauppaan ja sodankäyn-
tiin liittyviä uutisia. Kirjeenvaihtotoimistoja syntyi 1500-luvulla suuriin kauppakaupun-
keihin, muun muassa Venetsiaan ja Antwerpeniin. Ne myivät uutiskirjeitä pankeille, kaup-
pahuoneille ja viranomaisille. Joillakin suurilla kauppahuoneilla oli omat uutislehtensä, 
joihin yrityksen eri puolilla maailmaa olevat edustajat lähettivät uutisia. Uutiset tarjosivat 
nousevalle kauppiaskunnalle rahanarvoista tietoa siitä, mitä markkinoilla tapahtui.36 

Myös kuningashuoneille kirjeenvaihtajat olivat tärkeitä; esimerkiksi Ruotsin kuningas 
Kustaa Vaasa (1496–1560) käytti kirjeenvaihtajinaan eurooppalaisissa yliopistoissa opis-
kelevia, ja muun muassa Mikael Agricola (1510–1557) toimi opiskeluaikanaan kuninkaan 
tiedonantajana.37 

Painotekniikka kehittyi nopeasti Johannes Gutenbergin (1398–1468) keksintöjen – 
painokone ja ladottavat kirjaimet – ansiosta 1400-luvulta lähtien. Ruotsin ensimmäinen 
kirjapaino perustettiin Tukholmaan 1520-luvulla. Turkuun kirjapainon toi vuonna 1642 
tukholmalainen kirjakauppias Peder Eriksson Wald (1602–1653). Paino oli tarkoitettu eri-
tyisesti vastaperustetun Turun akatemian tarpeisiin.38

Ensimmäiset kerran viikossa ilmestyvät lehdet perustettiin 1600-luvun ensimmäisillä 

35 Määritelmästä muun muassa Hemánus 1989, 21 ja Hemánus 1990 13–14.
36 Kunelius 2003, 58; Tommila 1988, 35–36.
37 Tommila 1988, 35–36; Torvinen 1982, 8-9, 19–20; Rantanen 1987, 15. 
38 Tommila 1988, 35–36. 
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vuosikymmenillä. Nopeimmin julkaisutoimintaa syntyi kaupan solmukohtiin Hollannin, 
Britannian ja Saksan suuriin kaupunkeihin. Kaupankäynnin ohella uutisten kysyntää li-
säsivät 1600-luvun alkupuolen suuret sodat. Tietoa haluttiin erityisesti sotatapahtumista 
ja valtioiden välisistä suhteista. Lehdet keskittyivät ulkomaanuutisiin, mistä kertoo myös 
Lontoossa 1612 perustetun Englannin ensimmäisen sanomalehden nimikin: Corante or 
newes from Italy, Germany, Hungarie, Spaine and France.39

Monilla 1600- ja 1700-luvulla perustetuilla lehdillä oli vahvat siteet maidensa hallituk-
siin. Ranskassa 1631 perustettu yksityinen uutislehti La Gazette muuttui pian hallitsijan 
puoliviralliseksi äänenkannattajaksi, ja siitä tuli ensimmäinen hallituksen propagandaleh-
ti, jollaisia syntyi myöhemmin myös muihin maihin. La Gazette julkaisi ulkomaanuutisten 
lisäksi valtiollisia tiedotuksia ja poliittisia kirjoituksia, jotka olivat toisinaan kuninkaan tai 
kardinaali Armand de Richelieun (1585–1642) kirjoittamia. Venäjän ensimmäinen sano-
malehti oli Pietari Suuren aloitteesta vuonna 1703 perustettu Vedomosti. Virallista lehteä 
vastaava Venäjän ulkoasianministeriön julkaisu Journal de Pétersbourg perustettiin 1826, 
ja virallisluontoinen asema oli myös vuosina 1813–1917 ilmestyneellä Russkij Invalid -leh-
dellä.40

Sanomalehtien ensimmäistä kehitysvaihetta kutsutaan usein eliittilehdistön kaudek-
si. Eliitillä viitataan sanomalehtien innokkaimpiin lukijoihin, varakkaaseen kauppias- ja 
käsityöläiskuntaan, eurooppalaisen yhteiskunnan nouseviin ryhmiin. Eliittilehdistö alkoi 
vaihtua 1700-luvulla julkista mielipidettä korostavaan poliittiseen mielipidelehdistöön. 
Porvarillisen julkisuuden käsitteen luojan Jürgen Habermasin mukaan julkinen mielipide 
syntyi porvariston emansipaatioprosessin seurauksena. Poliittinen mielipidelehdistö laa-
jeni manner-Euroopassa ja Englannissa 1700- ja 1800-luvun taitteesta lähtien. Siirtymän 
taustalla olivat poliittiset ja yhteiskunnalliset muutokset ja taloudellinen liberalismi, joka 
korosti sananvapauden merkitystä ja julkisen keskustelun tärkeyttä.41

Tanskan ensimmäiset lehdet perustettiin 1600-luvulla. Varhaisimpia niistä oli 1666 
Kööpenhaminassa perustettu Danske Mercurius (ilmestyi vuoteen 1691 asti). Pääkau-
pungin ulkopuolelle lehdistö levisi seuraavalla vuosisadalla: Odenseen perustettiin 1735 
Ugentlige Provincial Notifications Liste, Kristianiaan 1763 Norske Intelligentz-Seddeler ja 
Aalborgiin 1767 Aalborgs Stiftstidende. Vuosisadan vaihteeseen mennessä lehtiä oli syn-
tynyt kaikille suurille paikkakunnille. Johtavaksi lehdeksi kohosi Kööpenhaminassa 1749 
perustettu, edelleenkin ilmestyvä Berlingske Tidende.42

Norja kuului 1800-luvun alkuun saakka Tanskaan, ja 1760-luvulle asti norjalaiset lu-
kivat tanskalaisia lehtiä. Posti kulki tuohon aikaan hyvin hitaasti, lehtien kuljettaminen 
Kööpenhaminasta Kristianiaan kesti kesäisin viikon verran ja talvella huomattavasti pi-
dempään. Ensimmäisen norjalaisen lehden, Norske Intelligentz-Seddelerin perustaja oli 
saksalaissyntyinen kirjanpainaja Samuel Conrad Schwach (1731–1781). Seuraavien vuo-
sien aikana lehtiä perustettiin Bergeniin 1765, Trondheimiin 1767, Arendaliin 1767, Sta-

39 Tommila 1988, 39; Kunelius 2003, 59; Norsk presses historie 1660–2010 (1. osa) 2010, 107; Torvinen 
1982, 20–24.

40 Tommila 1988, 41–42; Apunen 1970, 7-8; Stangerup 1973, 77–87, 102; Torvinen 1982, 22–23. Vuonna 
1762 La Gazette muuttui ulkoministeriön viralliseksi äänenkannattajaksi ja siitä tuli Gazette de France.

41 Habermas 2004, 135, 143, 267–270; Habermas 2010, 163; Kunelius 2003, 59–66, 76.
42 Lehden alkuperäinen nimi oli Kjøbenhavnske Danske Post-Tidender.
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vangeriin 1770 ja Kristiansandiin 1780.43 Näistä kaupungeista muodostuivat seuraavalla 
vuosisadalla norjalaisen lehdistön omintakeiset keskukset.

Ruotsin lehdistön uranuurtaja oli 1645 perustettu Ordinari Post-Tijdender (vuodesta 
1735 Stockholms Post-Tidningar). Se oli hallituksen virallinen julkaisu, jonka toimittami-
sesta vastasi aluksi saksalaissyntyinen ylipostimestari Johan von Beijer (1606–1669). So-
tauutisia lehteen välittivät Ruotsin armeijan pääesikunnan kirjeenvaihtajat ja joukkojen 
mukana Pommerissa, Liivinmaalla ja Suomessa olevat postimestarit. Lehdellä oli kirjeen-
vaihtajia myös rajaseudulla, muun muassa Göteborgissa. Tarkoitus oli hankkia kirjeen-
vaihtajia myös suurista eurooppalaisista kaupungeista, mutta siihen lehdellä ei ollut riittä-
västi varoja. Lisää uutisia käännettiin ulkomaisista lehdistä. Vuodesta 1685 lähtien lehden 
status hallituksen virallisena sanansaattajana vahvistui, kun lehti siirtyi kansliakollegion 
julkaistavaksi.44

Virallisella lehdellä oli yksinoikeus ulkomaanuutisten välittämiseen myös sota-ajan 
päätyttyä.  Vuonna 1760 se sai rinnalleen kotimaan uutisia välittävän Inrikes Tidningar 
-lehden. Siinä julkaistiin virkamiehiä ja muita tunnettuja henkilöitä koskevia uutisia, tie-
toja vuodentulosta ja hinnoista sekä uutisia onnettomuuksista ja muista sensaatioista sekä 
suurten omaisuuksien myynnistä, käräjien istuntoajoista ja muista vastaavista tapahtumis-
ta. Lehdet yhdistettiin vuonna 1820, ja uuden julkaisun nimeksi tuli Post- och Inrikes Tid-
ningar.45

Virallisen lehden rinnalle syntyi 1700-luvun puolivälissä myös muita uutislehtiä. En-
simmäisiä niistä oli Stockholms Weckoblad, joka ilmestyi vuosina 1745–1779. Ruotsin 
johtavaksi ilmoitus- ja uutislehdeksi kohosi sen liitteenä aloittanut Dagligt Allehanda, joka 
ilmestyi kaikkina arkipäivinä ja julkaisi ulkomaan- ja kotimaanuutisia. Dagligt Allehandan 
kilpailijaksi syntyi 1770-luvulla uutis- ja kulttuurilehti Stockholms Posten, jonka avustajiin 
kuului Ruotsin tuon ajan näkyvimpiä kirjailijoita.46

Varsinaisten sanomalehtien ohella Ruotsissa ilmestyi 1700-luvun puolivälissä myös 
akateemiseen maailmaan sidoksissa olevia julkaisuja. Niihin kuului muun muassa Lärda 
Tidningar (ilmestyi 1745–73), joka julkaisi kirjaesittelyjä, kaunokirjallisia tekstejä ja tie-
teellistä aineistoa. Se oli Ruotsin tiedeakatemian epävirallinen julkaisu, jolla oli kirjeen-
vaihtajia tiedeakatemian kaikissa kaupungeissa, myös Turussa.47

Uusi vaihe Ruotsin lehdistön kehityksessä alkoi 1700-luvun puolessa välissä, kun Tuk-
holman ulkopuolelle perustetiin ensimmäinen lehti, Götheborgs Wecko-Lista (1749). Se 
sai pian seuraajia eri puolille Ruotsia: Carlscronas Weckoblad (1754), Norrköpings (We-
ko-) Tidningar (1758), Nyköping Weckoblad (1764), Handels Tidning från Gefle (1765) 
ja Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo (1771). Seuraavina vuosina lehtiä perustettiin 
lisää ja vuosisadan vaihteeseen mennessä niitä oli jo yli 20 paikkakunnalla. Levikeiltään 
uudet lehdet olivat hyvin pieniä, ja monilla niistä oli vain parisataa tilaajaa. Laajimmalle 
levisivät tukholmalaiset lehdet, joista ylivoimaisesti suurin levikki oli virallisella lehdellä: 

43 Norsk presses historie 1660–2010 (1. osa) 2010, 107–111. 
44 Den svenska pressens historia, osa 1, 2001, 43–55; Tommila 1988, 43; Østgaard 1978, 11–12; Torvinen 

1982, 24.
45 Den svenska pressens historia, osa 1, 2001, 269–270; Tommila 1988, 44.
46 Den svenska pressens historia, osa 1, 2001, 145-148, 160–168.
47 Tommila 1988, 43–44; Den svenska pressens historia, osa 1, 2001, 112–116.
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vuonna 1807 se oli 3 600 kappaletta. Uusien lehtien määrä oli huomattavan suuri, sillä 
vuosina 1732–1809 Ruotsissa perustettiin peräti 336 lehteä, joista Tukholmassa ilmesty-
neitä oli 246.48

Sanomalehdistön nopea laajeneminen liittyi sensuuriolojen helpottumiseen. Ruotsis-
sa painovapaudesta käytiin ensimmäisen kerran julkista keskustelua 1760-luvun taitteessa 
tiedemies Pehr Forsskålin (1732–1763) julkaiseman kirjasen Tankar om borgerliga friheten 
johdosta. Teos perustui eurooppalaisten esikuvien mukaiseen julkisuusideaan. Forsskål 
halusi painovapauden lisäksi myös muiden kansalaisvapauksien laajentamista: oikeuden-
käynnin julkisuutta, suvaitsevaisuutta toisin ajattelevia kohtaan, verotuksen oikeudenmu-
kaisuutta, etuoikeuksien lakkauttamista virkanimityksissä ja maaomaisuuden omistami-
sessa sekä tilatonta väestöä rasittavien lakien lieventämistä. Viranomaisten näkökulmasta 
teos sisälsi liian radikaaleja ajatuksia ja sen levittäminen kiellettiin.49

Ruotsin ensimmäinen painovapauslaki hyväksyttiin valtiopäivillä 1766. Lakiesityksen 
teki kokkolalainen valtiopäiväedustaja Anders Chydenius (1729 – 1803) – pappi, talous-
mies ja valistusajattelija, jonka mielestä painovapaus oli kaiken kehityksen perusta ja va-
pauksista tärkein: ”Kansakunnan vapaus on aina suhteessa sen painovapauteen, niin että 
kumpaakaan ei voi olla ilman toista. Mikäli kansa on vapaa, se hankkii itselleen painova-
pauden, mutta jos painotuotteet kahlitaan jonkinlaiseen holhoukseen, se on pettämätön 
merkki itse kansankin kahleissa olemisesta. Jopa itsevaltiaan hallitsemissa maissa, joissa 
sallitaan kirjoitus- ja painovapaus, alamaisten huomataan nauttivan parempia kansalaisoi-
keuksia kuin tietyissä maissa, missä ajatukset ja järki sidotaan painorajoituksin, vaikka ne 
ovat muuten vapaiden maiden maineessa.”50 

Vuoden 1766 painovapauslaki oli hyvin edistyksellinen, ja lain voimaantulo sai Ruotsis-
sa aikaan suoranaisen julkaisutulvan. Vapaudella oli myös varjopuolensa; seuraavia vuosia 
onkin kutsuttu ruotsalaisen painovapauden ”nulikkavuosiksi”. Useat julkaisut painettiin 
salanimellä tai ilman tietoa tekijästä, ja lentolehtisillä, häväistyskirjoituksilla ja muilla pai-
notuotteilla pyrittiin vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen. Painovapausasetus kumottiin 
Kustaa III:n noustua valtaan muiden vuoden 1680 jälkeen säädettyjen perustuslakien mu-
kana, ja vuonna 1774 annettu painovapausasetus oli edeltäjäänsä huomattavasti tiukempi. 
Paino-olot kiristyivät entisestään Kustaa IV Adolfin aikana, ja hänen hallituskauttaan on 
kutsuttu Ruotsissa ”kirjallisuuden rautakaudeksi”.51 Seuraavan hallitsijan kaudella sensuu-
riolot jälleen helpottuivat.

Ruotsin paino-asioita koskevat lait jäivät voimaan Suomessa Venäjään liittämisen jäl-
keen. Tällä oli Suomen sensuurioloille huomattava merkitys, sillä Venäjä kuului sensuuri-
säädöksiltään 1800-luvulla Euroopan tiukimpiin valtioihin. Venäjän sensuurijärjestelmää 
rakennettiin vuodesta 1796 lähtien, ja Aleksanteri I:n aikana siitä tuli osa keskitettyä hal-
lintojärjestelmää. Ensimmäinen sensuuristatuutti annettiin vuonna 1804, ja siitä muodos-
tui pohja Venäjän sensuurijärjestelmän kehittämiselle.52

48 Den svenska pressens historia, osa 1, 2001, 119, 170-172, 207; Norsk presses historie 1660–2010 (1. osa) 
2010, 107–111; Tommila 1988, 43–45.

49 Leino-Kaukiainen 1984, 13, 28 – 29; K. Pietilä 2012, 164 -166; Forsskål 1759; Nokkala 2012.
50 Painovapausvaliokunnan mietintö 21.4.1766; Chydenius 1929 (1765), 165–171; Virrankoski 1986, 204; K. 

Pietilä 2012 164 -166.
51 T. Steinby T. 1963, 9-10. 
52 Vuoden 1865 painovapausasetuksen 31§; Backman 1975, 135–136, 156- 157; Leino-Kaukainen 1984, 14, 29.
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2.2 Suomalaisen journalismin uranuurtajat

Pohjoismainen lehdistö pysyi koko tutkimusajan (1771–1921) suomalaisen lehdistön esi-
kuvana. Monet kehityslinjat ja journalistiset ja tekniset uudistukset tulivat Suomeen poh-
joismaiden kautta. Kun sensuuriolot tiukkenivat, useat suomalaiset toimittajat löysivät 
tilapäisen tai pysyvän asemapaikan Ruotsista. Myös toimittajien ammatillinen kehitys ja 
yhteistyöhankkeet seurasivat pohjoismaisia jalanjälkiä.

Ensimmäiset tiedot Suomeen tilatuista lehdistä ovat Kokkolasta vuodelta 1691: kau-
pungin pormestari ja raatimiehet tilasivat yhteisesti luettavaksi Tukholmassa painetun hal-
lituksen virallisen lehden. Turun akatemiaan ulkomaisia ja Tukholmassa painettuja leh-
tiä tilattiin jo hyvin varhain, ja vuodesta 1730 lähtien historianprofessori Algoth Scarin 
(1684–1771)53 alkoi pitää sanomalehtikollokvioita eli opettaa ylioppilaille lehtien avulla 
Euroopan tapahtumia ja niiden historiallista taustaa.54

Parinkymmenen vuoden kuluttua opiskelijat alkoivat tilata lehtiä osakunnilleen: vuon-
na 1751 satakuntalainen osakunta tilasi jäsentensä luettavaksi Stockholms Weckobladin 
ja Lärda Tidningarin. Tilausmaksut kerättiin osakuntalaisilta ja lehdet kiersivät sovitussa 
järjestyksessä jäseneltä toiselle. Vuoden lopussa lehdet sidottiin niteiksi. Myöhemmin ti-
lattujen lehtien määrä kasvoi ja osakuntaan tilattiin muun muassa Stockholms Posten ja 
Hamburger Correspondent. Samoihin aikoihin yhä useammat turkulaiset yksityishenkilöt 
alkoivat tilata omia lehtiä. Aktiivisiin lehtitilaajiin kuului myös Henrik Gabriel Porthan 
(1739–1804)55, ensimmäisen Suomessa julkaistun lehden päätoimittaja.56

Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo perustettiin vuonna 1771 – samaan aikaan kun 
sanomalehdistö laajeni kaikissa pohjoismaissa pääkaupunkien ulkopuolelle. Sisällöltään se 
muistutti Ruotsin akatemian piirissä ilmestyneitä julkaisuja. Lehden toimittamisesta pää-
vastuun kantoi vuoteen 1785 saakka Aurora-seuran sihteeri H. G. Porthan. Seura oli jaettu 
kolmeen erilliseen jaokseen – kaunokirjalliseen, tieteelliseen ja musiikilliseen osastoon – 
ja Porthanin ja Pehr Juslénin (1739–1794) luotsaama kaunokirjallinen osasto vastasi aluksi 
lehden toimittamisesta.57 

Lehden julkaisuoikeus siirtyi 1785 uuden painolain takia kirjapainonomistajalle. Port-
han ei hyväksynyt muutosta ja jätti tehtävänsä lehden päätoimittajana. Vuonna 1789 kir-
japainon uusi omistaja Johan Christopher Frenckell (1757–1818) sai houkuteltua lehden 
toimittajiksi muutamia kiinnostuneita ”akateemisia nuorukaisia”, mutta Porthanin tuesta 
huolimatta kollektiivisesti toimitettu lehti pysyi hengissä vain vuoden ajan. Katkos jäi tällä 
kertaa lyhyeksi, ja seuraavina vuosina vastuun lehdestä kantoivat kunnianhimoiset ja lah-

53 Scarin oli valtio-opin, moraalin ja historian professorina Turun akatemiassa 1722–1761. Vuodesta 1747 
hän oli myös akatemian kirjastonhoitajana.

54 Tommila 1988, 47.
55 Porthan oli Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo -lehden päätoimittajana 1771–84, julkaisijana 1782–84 

ja avustajana 1789–98.
56 Tommila 1988, 47. 
57 Tommila 1988, 48–50; Tarkiainen 2000 (verkkojulkaisu). Lehti ilmestyi lyhyitä katkoksia lukuun 

ottamatta 90 vuotta ja käytti tuona aikana useita nimiä: vuosina 1771–1785 se ilmestyi Tidningar 
Utgifne Av et Sällskap i Åbo -nimisenä, vuonna 1789 Åbo Nya Tidningarina, vuosina 1791–1799 Åbo 
Tidningarina, 1800–1809 Åbo Tidninginä, 1810–1819 Åbo Allmänna Tidininginä ja lopuksi vuosina 
1820–1861 jälleen Åbo Tidningarina.
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jakkaat henkilöt: teologian professori Jakob Tengström (1755–1832)58 ja runoilija ja filosofi 
Frans Mikael Franzén (1772–1847)59. Toimitusapua Franzén sai muun muassa Talousseu-
ran sihteereiltä.60

Turussa ilmestyi vuonna 1776 myös toinen lehti, kirkkoherra Anders Lizeliuksen (1708–
1795) julkaisema Suomenkieliset Tieto-Sanomat. Lizelius suuntasi lehtensä suomenkielis-
ten alueiden papeille, joiden tehtävänä oli hengellisen ja maallisen opetuksen antaminen, 
ja lukutaitoisille talonpojille, joille oli tarjottu aiemmin vain hengellistä lukemistoa. Samal-
la lehti toimi merkittävänä kirjoitetun suomen kielen kehittäjänä.61

Sanomalehtiä lukevat kuuluivat ruotsinkieliseen sivistyneistöön. Sen muodostivat vir-
kamiehet, upseerit, papit ja opettajat perheineen. Lukevaan yleisöön kuuluivat myös eri-
laisten vapaiden ammattien harjoittajat ja maaseudun varakkaimmat tilanomistajat. Vuon-
na 1815 heitä oli noin 20 000 ja 1860 noin 30 000 henkilöä. Lukutaitoiseen väestöön verrat-
tuna lehtien levikit olivat 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla vielä hyvin pieniä. Vuonna 
1830 sanomalehtien keskimääräinen levikki oli 369 kappaletta, vuonna 1850 määrä oli 581 
ja kymmenen vuotta myöhemmin 870. Kaikkien lehtien yhteenlaskettu levikki oli 1850-lu-
vun alussa vajaa 6 000 kappaletta. Määrä on hyvin pieni, kun sitä vertaa Suomen tuolloi-
seen 1,6 miljoonan asukaslukuun. Suomen kieltä osaavaa sivistyneistöä oli edelleen mel-
ko vähän. Zachris Topeliuksen (1818–1898)62 Helsingfors Tidningarissa esittämän arvion 
mukaan suomenkielisten lehtien potentiaalinen lukijakunta oli vuonna 1853 noin 25 000 
henkilöä.63 

Suomalaiset sanomalehdet muistuttivat 1800-luvun puoliväliin asti pieniä kirjoja: niillä 
oli samanlainen ulkoasu, samat omistajat, kirjapaino ja lukijakunta. Pekka Mervola kutsuu 
varhaisten sanomalehtien aikaa kirjatypografian ajaksi ja ensimmäisiä lehtiä – aikalaisten 
tapaan – sanomakirjoiksi. Tekstit olivat pitkiä ja jatkuivat usein seuraavissa lehdissä. Tämä 
ei Mervolan mukaan kuitenkaan häirinnyt lukijoita, koska lehti miellettiin kokonaisuu-
deksi, joka valmistui vasta koko vuosikerran ilmestyttyä. Palstatilan niukkuuden takia var-
sinaisia otsikoita ei ollut.  Juttujen määrä oli pieni, esimerkiksi Åbo Tidningarin yhdessä 
numerossa oli 1800-luvun alussa vain neljästä kahdeksaan juttua.64

Journalistisista tekstityypeistä vanhimpia ovat uutiset, pakinat, selostukset, reportaasit 
ja arvostelut. Vaikka ensimmäiset suomalaiset lehdet olivat leimallisesti kulttuuri-, tiede- 
ja valistusjulkaisuja, niistä löytyi alusta lähtien uutisia. Tidningar Utgifne Af et Sällskap i 
Åbo -lehden ensimmäisessä numerossa julkaistiin uutinen, joka koski Turun hovioikeu-
den edellisenä vuonna tekemiä päätöksiä ja sisälsi myös tiedot annetuista kuolemantuo-

58 Tengström oli lehden päätoimittajana 1782–83 ja 1791–93 ja toimi vuoteen 1798 asti lehden toimituksen 
jäsenenä. Hänet valittiin 1790 teologian professoriksi ja 1803 Turun piispaksi. Vuonna 1817 hän sai 
Suomen arkkipiispan arvonimen.

59 Franzen oli lehden päätoimittajana 1794–95 ja 1797–1809. Hän toimi 1790-luvulla myös Stockholms 
Postenin avustajana.

60 Tommila 1988, 59–62, 64–65; Klinge 2007/2008 (verkkojulkaisu); Klinge 2001 (verkkojulkaisu).
61 Tommila 1988, 54–58; J. Pietilä 2008, 105–110.
62 Topelius toimi Helsingfors Tidningarin päätoimittajana 1841–60 ja avusti myöhemmin muun muassa 

Morgonbladetia ja Finland-lehteä. 
63 Tommila 1963, 109–113; Mervola 1995, 88–89. Topelius oli Helsingfors Tidningarin päätoimittajan 1841–

60 ja avusti myöhemmin fennomaanien Morgonbladetia ja Finland-lehteä. 
64 Mervola 1995, 41–50, 93.
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mioista. Uutisten osuus lehtien sisällöstä pysyi kuitenkin pitkään hyvin pienenä ja alkoi 
kasvaa vasta 1800-luvun puolivälissä.65

Sanomalehtipakinan pioneereiksi kutsutaan englantilaisia Joseph Addisonia (1672–
1719) ja Richard Steeleä (1672–1729), jotka julkaisivat yhdessä The Spectator -lehteä vuo-
sina 1711–1712. Pohjoismaisiin lehtiin pakinatyyli opittiin saksalaisista ja ranskalaisista 
lehdistä. Ruotsin ensimmäinen pakinoitsija oli Oskar Patrik Sturzen-Becker (1811–1869), 
joka toimi Aftonbladetin Pariisin kirjeenvaihtajana 1830-luvulla. Tukholmaan palattu-
aan 1840-luvulla hän alkoi kirjoittaa kevyitä juttuja tukholmalaisten arkielämästä ja kom-
mentteja arkisiin asioihin. Suomalaisista lehdistä pakinan ituja voidaan Päiviö Tommilan 
mukaan löytää jo Pehr Juslénin moraalikirjoituksista 1780-luvulta. Jyrki Pietilän mukaan 
suomalaisen pakinan kehityksessä näkyy niin ulkomaisia virikkeitä kuin vaikutteita kan-
sallisesta ilmaisuperinteestä. Monien varhaisten toimittajien tyylissä oli pakinamaisia sa-
namuotoja ja pakinalle tunnusomainen tuttavallinen lähestymistapa.66 

Reportaasin juuret yltävät hyvin kauas, aina antiikin matkakuvauksiin ja silminnäki-
jäkertomuksiin asti. Ensimmäiset suomalaiset reportaasit julkaistiin 1700-luvun lopulla: 
Frans Mikael Franzén kirjoitti 18-osaisen matkakuvauksen H. G. Porthanin kanssa Lap-
piin tekemästään matkasta. Ensimmäinen selostus julkaistiin vielä aikaisemmin: Tidnin-
gar Utgifne Af et Sällskap i Åbossa vuonna 1772 ilmestyneessä selostuksessa käsiteltiin 
Kustaa III:n kruunajaisten kunniaksi Turussa järjestettyä juhlaa.67 

Pääosa varhaisten lehtien sisällöstä koostui kuitenkin kaunokirjallisista ja tieteellisistä 
teksteistä, arvosteluista, runoista, lauluista, saduista ja kertomuksista. Esimerkiksi Suomet-
taren ensimmäisessä vuosikerrassa 1847 oli yhteensä 38 runoa ja laulua, 28 kertomusta, 
kahdeksan tarinaa tai satua, 26 kertomusta Suomen oloista, 25 kirjallisuuteen ja taiteeseen 
liittyvää artikkelia ja 12 mietteitä sisältävää tekstiä. Lisäksi julkaistiin 14 sekalaista kirjoi-
tusta, joista osa voidaan luokitella uutisiksi. Koko sisällöstä 64 prosenttia oli toimituksen 
omaa tuotantoa.68 

Åbo Tidningarista tuli suurruhtinaskunnan virallinen lehti Åbo Allmänna Tidning 
vuonna 1810. Virallisen lehden ”isä” oli säätyvaltuuskunnan puheenjohtaja ja hallitus-
konseljin sisäasiain vastaava Carl Erik Mannerheim (1759–1837), joka toimi myös leh-
den ylimpänä valvojana vuoteen 1816 saakka. Hallituksen ja viranomaistiedotteiden lisäk-
si lehdessä julkaistiin ulkomaan uutisia, virkanimityksiä ja yksityisiä ilmoituksia. Lehden 
malli lainattiin Ruotsin viralliselta lehdeltä. Lehden kokoa suurennettiin ja ilmestymisker-
toja lisättiin kolmeen kertaan viikossa.69 Ilmestymiskertojen lisääminen ja sivukoon kasvu 
lisäsivät toimituksen työtä, ja lehteen jouduttiin palkkaamaan kolme toimittajaa aikaisem-
man yhden toimittajan sijaan. Lehden kustantajana ja julkaisijana jatkoi kirjapainonomis-
taja J. C. Frenckell.

Åbo Allmänna Tidningin toimitusohjeissa korostettiin, että toimittajat olivat vastuussa 
kaikesta lehdessä ilmestyvästä aineistosta. Lakeja ja asetuksia tuli noudattaa tarkasti ja po-

65 Mervola 1995, 42–45, 100–101.
66 J. Pietilä 2008, 72–78.
67 J. Pietilä 2008, 76–81, 328–338. Franzenin matkakertomuksen ensimmäinen osa julkaistiin Åbo 

Tidningarissa 13.1.1800.
68 Mervola 1995, 83–85.
69 Tommila 1988, 81; Apunen 1970, 16–19. 
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liittisissa asioissa piti olla varovainen. Vastaavaksi toimittajaksi nimettiin kaunopuheisuu-
den ja runousopin professori Johan Fredrik Wallenius (1765–1836)70, joka oli ollut lehden 
avustaja jo aikaisemmin. Hänen avukseen palkattiin kaksi muuta talousseuralaista, teolo-
gian professori Henrik Snellman (1780–1835)71 ja Fredrik Wilhelm Radloff (1766–1838)72. 
Heidän lisäkseen lehden toimittamiseen osallistuivat myös maisteri Carl Gustaf Ottelin 
(1792–1864)73 ja oikeustieteen professori Daniel Myrén (1782–1831)74, joka oli lehden pää-
toimittajana vuosina 1817–1819. Toimituskunnalla oli kiinteä yhteys yliopiston johtoon, 
sillä Wallenius, Snellman ja Myrén olivat kukin vuorollaan yliopiston rehtoreina.75

Vuonna 1812 Carl Erik Mannerheim alkoi suunnitella viralliselle lehdelle myös aktiivi-
sen propagandistin tehtävää. Tarve liittyi kansainvälisessä tilanteessa tapahtuneisiin muu-
toksiin; Venäjän ja Ranskan välit olivat kiristyneet ja kesällä 1812 maiden välille oli syttynyt 
sota. Suomen asiain komitean puheenjohtaja Gustaf Mauritz Armfelt (1757–1814) halusi 
viestittää Venäjän johdolle, että suomalaiset olivat sodassa lojaaleja uudelle emämaalleen.76

Journalistisesti lehden merkittävimmäksi vuodeksi muodostui 1819. Keisari Aleksan-
teri I vieraili syyskuussa kolmen viikon ajan Suomessa ja vierailusta muodostui tuon ajan 
mittapuun mukaan merkittävä mediatapahtuma: siitä julkaistiin Åbo Allmänna Tidningis-
sä yli puolen tusinaa selostusta, joista viimeinen ilmestyi kaksi kuukautta vierailun jälkeen. 
Joissakin numeroissa oli matkaraportteja jopa kahden eri paikkakunnan kirjeenvaihtajalta. 
Pisimpään lehdessä kuvattiin keisarin vierailua Helsingissä. Keisarin matkan innoittamana 
päätoimittaja Myrén julkaisi lehdessä yhdeksänosaisen kirjoituksen eduista, joita Suomi 
oli saanut Venäjään liittämisestä. Kirjoituksissa painotettiin senaatin merkitystä ”kansa-
kunnan poliittisen elämän lähteenä” ja korostettiin taloudellisen kehityksen merkitystä 
Suomen kehitykselle.77 

Vuoden 1819 lopussa Åbo Allmänna Tidningin aika virallisena lehtenä päättyi, ja lehti 
jatkoi ilmestymistään entisellä nimellään Åbo Tidningarina. Uusi virallinen lehti, Finlands 
Allmänna Tidning, perustettiin vuonna 1820 uuteen pääkaupunkiin, Helsinkiin.

Virallisen lehden rinnalle kehittyi 1810-luvun lopulla uusien kulttuuri- ja aatevirtausten 
värittämää rinnakkaisjulkisuutta. Turun romantiikassa yhdistyivät Aurora-seuran henki-
nen perintö ja eurooppalaiset kansallisromanttiset aatteet. Turun akatemian opettajien 
1810-luvulla perustaman Aura-seuran tavoitteet olivat Aurora-seuraa poliittisemmat, kan-
sallisen identiteetin rakentamisen rinnalla keskustelussa alkoivat näkyä myös poliittisem-
mat aiheet. Liikkeen näkyvin hahmo oli Turun akatemian historian dosentti Adolf Ivar 
Arwidsson (1791–1858). 

Aura-seuran yhteyteen perustetussa aikakauslehti Mnemosynenessä käytiin heti perus-
tamisen jälkeen vuonna 1819 kiivasta väittelyä suomen kielen merkityksestä ja kansallisista 
arvoista. Tähän keskusteluun otti osaa myös Arwidsson, josta oli tullut radikaalin yliopis-

70 Wallenius oli Åbo Tidningin toimittajana 1802 ja 1806- 07, Åbo Allmänna Tidningin päätoimittajana 
1810–14 ja Åbo Tidningarin päätoimittajana 1828–1836.

71 H. Snellman oli Åbo Allmänna Tidningin toimittajana 1810–19 ja Åbo Tidningarin toimittajana 1820–22. 
72 Radloff oli Åbo Tidningin päätoimittajana 1808–09 ja Åbo Allmänna Tidningin toimittajana 1810–13. 
73 C. G. Ottelin oli Åbo Allmänna Tidningin aputoimittajana 1814.
74 Myren oli Åbo Allmänna Tidningin toimittajana 1815–19 ja vastaavana toimittajana 1817–19.
75 Tommila 1988, 81, 105; Talvio 2007 (verkkojulkaisu); Apunen 1970, 18–19. 
76 Apunen 1970, 18–19, 25–26; Tommila 1988, 82–83.
77 Åbo Allmänna Tidning 26.10. – 18.12.1819; Tommila 1988, 83; Pietilä 2013, 287–291.
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toväen ihanne ja henkinen johtaja.  Arwidsson oli palannut äskettäin Ruotsiin tekemältään 
matkalta, jossa hän oli tutustunut keskeisiin kulttuurivaikuttajiin ja heidän ajatteluunsa.78 

Arwidssonin oma lehti, Åbo Morgonblad, alkoi ilmestyä vuoden 1821 alussa. Lehdessä 
käsiteltiin kansallisuuskysymyksiä, erityisesti äidinkielen kehittämistä ja kansanrunouden 
ja kansanperinteen säilyttämistä. Poliittisempiin artikkeleihin hän ammensi aiheita muun 
muassa Ruotsin valtiollisista uudistuksista ja Ranskan vallankumouksesta ja korosti pai-
novapauden merkitystä.79 

Kauko Pietilän mukaan Arwidsson kehotti poliittisessa ohjelmassaan samaan porvaril-
lisen julkisuuden puolesta käytävään taisteluun, josta Jürgen Habermas puhui Julkisuuden 
rakennemuutoksessa (2004/1962). Arwidsson korosti julkisuuden ja sananvapauden mer-
kitystä: kun sanomalehtiä voitiin toimittaa vapaasti, niistä tuli kansan yleishengen ilmaisu-
ja, valtionsieluja, kansan äänen tulkkeja.80 

Sensuuriviranomaiset pelkäsivät Arwidssonin kannanottojen lietsovan yhteiskunnallis-
ta levottomuutta ja lakkauttivat Åbo Morgonbladetin syksyllä 1821. Muutaman kuukau-
den kuluttua hänet erotettiin Turun akatemiasta Mnemosyne-lehdessä julkaistun artikke-
lin takia.  Sen jälkeen Arwidsson muutti Ruotsiin ja jatkoi siellä käsin poliittista kirjoitta-
mista ja otti aktiivisesti osaa Suomen asemasta käytyyn keskusteluun.

Ruotsin lehdistö oli tässä vaiheessa laajentunut koko maahan, ja pääkaupungissa ilmes-
tyvien lehtien määrä oli lisääntynyt. Dagligt Allehanda säilytti pitkään asemansa maan 
johtavana ilmoitus- ja uutislehtenä. Todellisen haastajan se sai vasta Lars Johan Hiertan 
(1801–1872) vuonna 1830 perustamasta Aftonbladetista. Lehdestä tuli ilmiö ruotsalaisessa 
lehtimaailmassa, sillä journalismin uuden ajan sanotaan alkaneen juuri Aftonbladetista. 
Se kohosi liberaalin lehdistön johtoon ja liikkeen vahvimmaksi aseeksi konservatiivista 
kuningasvaltaa vastaan. Poliittisen merkityksensä lisäksi lehti oli omistajalleen myös me-
nestyvä liikeyritys. Ideologisesti Aftonbladetin läheisimpiä kumppaneita oli Dagligt Alle-
handan ohella viikkolehti Freja, jonka päätoimittajaksi tuli 1838 kirjailija August Blanche 
(1811–1868).81 Frejan toimituskunta sai pian suomalaisen vahvistuksen: J. V. Snellman liit-
tyi lehden toimituskuntaan 1841. 

2.3 Opettajia, kirjailijoita, pappeja ja virkamiehiä

Helsinkiläisten lehtien toimituskuntia leimasi 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla vahva 
side yliopistoon – suurin osa niiden toimittajista oli yliopiston palveluksessa. Sama tilanne 
oli myös turkulaisissa lehdissä 1820-luvun loppuun asti. Muualle maahan – Viipuriin, Ou-
luun, Porvooseen ja Vaasaan –1820–ja 1830-luvuilla perustettujen lehtien toimittajat olivat 
useimmiten pappeja, opettajia tai virkamiehiä. 

Virallinen lehti Finlands Allmänna Tidning pysyi lähes koko 1820-luvun Helsingin ai-
noana sanomalehtenä. Vasta seuraavalla vuosikymmenellä pääkaupunkiin syntyi lehtiä, 

78 Tommila 1988, 84–87; Savolainen 2006, 92–99; T. Steinby 1963, 14–15; Tarkiainen 2008 (verkkojulkaisu). 
79 Keränen 1984, 103; Tommila 1988, 92–93. 
80 Pietilä K. 2012, 167–171; Arwidsson 1909, 161; Rommi 1992, 20. 
81 Den svenska pressens historia, osa 1, 2001, 261–263; Den svenska pressens historia, osa 2, 2001, 12–13, 

18–33.
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jotka pystyivät – ainakin kulttuurin saralla – kilpailemaan lukijoista virallisen lehden kans-
sa. Finlands Allmänna Tidningin sisällössä ei tapahtunut aluksi suuria muutoksia, sillä toi-
mitukselliset ohjeet kopioitiin turkulaiselta edeltäjältä. Lehden ensimmäinen päätoimittaja 
oli kirjapainonomistaja Jakob Simelius (1785–1826), ja hänellä oli apunaan pari senaatin 
työntekijää. Vuonna 1825 lehden päätoimittajaksi tuli Alexander Blomqvist (1796–1848), 
joka hoiti tehtävää seuraavat 23 vuotta.82

Opiskeluaikanaan Blomqvist toimi kotiopettajana virallisen lehden perustajan Carl Erik 
Mannerheimin perheessä ja tapasi tuolloin monet tulevan lehtiuransa kannalta tärkeät 
henkilöt. Lukeneisuudestaan ja kielitaidostaan huolimatta Blomqvist ei edennyt toivomal-
laan tavalla yliopistouralla, ja kun hänelle tarjottiin tehtävää virallisen lehden toimittajana, 
hän otti sen mielellään vastaan. Virallisen lehden toimittamisen ohella Blomqvist työsken-
teli yliopiston kirjastossa, ja vuonna 1838 hänet nimitettiin oppihistorian professoriksi. 
Vaikka Finlands Allmänna Tidningillä olikin virallisen julkaisun status, Blomqvist hoiti it-
senäisesti lehden julkaisemisen. Lehden toimitustyössä hän sai apua useilta kollegoiltaan.83

Finlands Allmänna Tidning oli Blomqvistin päätoimittajakaudella muihin lehtiin ver-
rattuna varsin hyvin toimitettu julkaisu, eikä pelkästään hallituksen tiedonantojen levit-
täjä. Privilegionsa mukaisesti sillä oli oikeus julkaista myös ulkomaanuutisia, toisin kuin 
useimmilla muilla lehdillä tuohon aikaan. Muutenkin sen resurssit olivat muita lehtiä suu-
remmat; ilmestymiskertoja lisättiin 1830-luvulla kuuteen kertaan viikossa ja lehden for-
maattia suurennettiin.84 

Virallisen lehden ohella helsinkiläisistä lukijoista kilpaili 1830-luvulta lähtien kaksi 
muuta lehteä, Helsingfors Morgonblad ja Helsingfors Tidningar.85 Molempien lehtien toi-
mituskunta koostui pääosin lauantaiseuralaisista, joista tuli myös Suomalaisen Kirjallisuu-
den seuran (SKS) keskeisiä aktiiveja. Tällä ryhmällä oli suuri merkitys lehdistön kehityk-
selle 1830- ja 1840-luvuilla. 

Helsingfors Morgonbladin ensimmäinen päätoimittaja oli runoilija J. L. Runeberg 
(1804–1877)86. Lehti koostui pääasiassa ulkomaisista lehdistä käännetyistä artikkeleista ja 
lauantaiseuralaisten kaunokirjallisista teksteistä. Fredrika Runeberg (1807–1879) avusti 
miestään lehden toimittamisessa ja kirjoitti salanimellä artikkeleita, käänsi vieraskielistä 
materiaalia ja toimi lehden oikolukijana. Runebergien jälkeen Helsingfors Morgonbladin 
vastaavina toimittajina olivat kemisti Adolf Moberg (1813–1895)87 ja Fabian Collan (1817–
1851)88, jota pidetään yhtenä tuon ajan lahjakkaimmista lehtimiehistä. Vuodesta 1844 läh-

82 Tommila 1988, 105; Apunen 1970, 32–33; Savolainen 2006, 357; Häkli 2002 (verkkojulkaisu). Päätös 
pääkaupungin siirtämisestä Helsinkiin tehtiin jo 1812, mutta hallinnon tarvitsemat rakennukset 
valmistuivat vasta 1819.

83 Häkli 2002 (verkkojulkaisu); Pipping 1961, 107; Tommila 1988, 109.
84 Savolainen 2006, 201–204; Kinnunen 1981, 10–11; Häkli 2002 (verkkojulkaisu); Blomqvist Ranckenille 

1.4.1842. Rancken kokoelma HYK.
85 Helsingfors Morgonbladetin omisti Frenckellin kirjapaino ja Helsingfors Tidningarin kirjakauppias 

Gustaf Otto Wasenius (1789–1852).
86 J. L. Runeberg aloitti lehtityön avustamalla eri lehtiä vuodesta 1827 lähtien, toimi Helsingfors 

Morgonbladin päätoimittajana 1832–37 ja avusti Borgå Tidningiä vuosina 1838–48.
87 Moberg oli Helsingfors Morgonbladin vastaavana toimittajana 1837–41.
88 Collan oli Helsingfors Tidningarin avustajana 1836–38, Helsingfors Morgonbladin vastaavana 

toimittajana 1841–44, Finlands Allmänna Tidningin toimittajana 1850–51 ja avusti muutamia muita 
lehtiä.
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tien lehden päätoimittajuuden jakoivat Fredrik Berndtson (1820–1881)89 ja Sven Gabriel 
Elmgren (1817–1897).90

Tilaajamäärältään suurimmaksi lehdeksi kohosi 1840-luvulla Helsingfors Tidningar. 
Lehden ensimmäinen päätoimittaja Adof Johan Wasenius (1787–1832) loi sille linjan, jo-
ka pysyi lähes muuttumattomana myös seuraavien toimittajien aikana. Lehdellä oli vahva 
asema uutis- ja ilmoituslehtenä jo ennen kuin sen toimittajaksi vuoden 1841 lopussa tuli 
Zachris Topelius, joka johti lehteä vuoteen 1860 asti. 

Topelius oli vain 23-vuotias tullessaan lehden toimittajaksi. Lehden kustantajan kirja-
kauppias Gustaf Otto Waseniuksen (1789–1852) uudelle toimittajalle antamat ohjeet olivat 
selkeät: tärkeintä lehdessä olivat uutisosasto ja ilmoitukset, ja ulkomaisista lehdistä sopi 
ottaa palasia palstojen täytteeksi. Tätä varten kustantaja lähetti Topeliukselle ison kasan 
ulkomaisia lehtiä. Vaikka Helsingfors Tidningar pääosin vain referoi ulkomaisia lehtiä, To-
pelius onnistui tekemään sen joko keveän pakinoivaan sävyyn tai dramaattisesti. Hän jul-
kaisi lehdessä runojaan ja ulkomaisten esikuvien mukaan kirjoitettuja jatkokertomuksia. 
Vähitellen Topelius alkoi käsitellä kirjoituksissaan myös sosiaalisiin kysymyksiin liittyviä 
aiheita sekä kaupan, liikenteen ja kasvatuksen teemoja. Hän harjoitti myös “tutkivaa jour-
nalismia” muun muassa ylioppilaiden taloudellisia oloja tai köyhien asumisoloja koskevis-
sa juttusarjoissaan.91

Vuonna 1820 perustettu Turun Wiikko-Sanomat onnistui ensimmäisinä ilmestymis-
vuosinaan saavuttamaan laajan levikin muun muassa ulkomaanuutistensa ansiosta. Leh-
den perustaja yliopiston historian dosentti Reinhold von Becker (1788–1858)92 oli innokas 
suomen kielen harrastaja, joka toivoi lehden vakiinnuttavan suomen kielen oikeinkirjoi-
tusta ja parantavan virkamiesten kielitaitoa. Kielen kehittämisessä Becker oli perusteelli-
nen; ennen lehden perustamista hän teki pitkän runonkeruumatkan Pohjois-Suomeen ja 
kokosi samalla materiaalia kielioppiaan varten.93

Åbo Tidningarin toimittamisesta vastasivat 1820-luvulla professorit Henrik Snellman, 
Johan Wallenius ja Axel Gabriel Sjöström (1794–1846)94. Uutistarjonta lisääntyi, mutta 
pääpaino oli edelleen artikkeleissa ja novelleissa. Ulkomaista aineistoa oli lähes kolmannes 
koko lehden sisällöstä. Seuraavalla vuosikymmenellä lehden johtoon nousi Nils Henrik Pi-
nello (1802–1879)95, joka kehitti lehteä eri tavoin. Hän uudisti lehden ulkoasua ja sisältöä, 
hankki lehdelle uusia kirjeenvaihtajia, julkaisi pakinoita ja pääkirjoituksen tyyppisiä kir-

89 Berndtson oli Helsingfors Morgonbladin toimittajana 1844–49.  Sen jälkeen hän jatkoi toimittajauraansa 
virallisessa lehdessä, ensin päätoimittajana 1852–65, sitten toimittajana lehden kirjallisuus- ja 
taideosastolla kuolemaansa asti.

90 Tommila 1988, 52, 113–119; Savolainen 2006, 357 -358; Luukkanen 2000 (verkkojulkaisu); Klinge 
2006/2008 (verkkojulkaisu); Zilliacus-Tikkanen 2005, 51–60. Elmgren oli lehdessä 1845–47, sen jälkeen 
hän toimitti Litteraturbladetia 1854–56. 

91 Tommila 1988, 145–147; Klinge 1998, 22–25, 
92 Becker toimi Turun Wiikko-Sanomien päätoimittajana 1820–23.
93 Tommila 1988, 87–89; J. Pietilä 2008, 111–115; Hanski 2001 (verkkojulkaisu). Venäjän muutettua Kreikan 

politiikkaansa lehdeltä kiellettiin ulkomaanuutisten julkaiseminen vuoden 1823 alusta lähtien.
94 Sjöström julkaisi Aura-kalenteria 1817–18, kuului Mnemosyne-lehden toimituskuntaan 1819–22, avusti 

Åbo Tidningaria vuodesta 1820 lähtien ja hoiti lehteä yksin vuosina 1823–1827 sekä oli Tidningar i från 
Helsingfors -lehden toimittajana 1829–31.

95 Pinello toimi Åbo Tidningarin päätoimittajana 1836–47 ja 1853–56.
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joituksia sekä toi lehteen ranskalaisista lehdistä kopioidun ”sekalaista aineistoa” -osaston.96 
Turkuun perustettiin 1824 myös toinen ruotsinkielinen lehti, Åbo Underrättelser. Leh-

den perusti kustantaja-kirjakauppias Christian Ludvig Hjelt (1786–1849) ja ensimmäinen 
toimittaja oli dosentti Johan Gabriel Linsén (1785–1848)97. Vuosina 1831–1840 Åbo Un-
derrättelserin vastaavana toimittajana oli Lars Arnell (1781–1856), entinen Ruotsin armei-
jan eversti, maaherra ja valtiosihteeri, joka oli sekavien raha-asioiden takia joutunut muut-
tamaan ulkomaille. Arnell oli lahjakas kääntäjä, tunsi eurooppalaista journalismia ja tiesi 
keinoja levikin lisäämiseen. Hän perusti lehteen ranskalaista muotia esittelevän osaston, 
julkaisi novelleja ja jatkokertomuksia sekä aloitti ensimmäisenä Suomessa musiikki- ja te-
atteriarvostelujen julkaiseminen.98

Oulun-Wiikko Sanomat -lehden perustaja kirjapainonomistaja C. E. Barck oli myös ko-
toisin Ruotista. Hän ei osannut suomea eikä koskaan oppinutkaan kieltä, mutta sai rekry-
toitua lehden toimittajiksi innokkaat suomen kielen harrastajat, triviaalikoulun opettajat 
Pehr Ticklénin (1792–1838) ja Simon Wilhelm Appelgrenin (1786–1854)99. Vuosina 1852–
1854 lehden toimittajana oli Elias Lönnrot (1802–1884)100, jonka ansiosta Oulun Wiikko-
Sanomista tuli ruotsinkielisen kirjallisuuden kääntämisen uranuurtaja: lehdessä julkaistiin 
muu muassa J. L. Runebergin runojen ensimmäiset suomennokset.101

Viipurin ensimmäiset lehdet olivat saksankielisiä. Suomenkielinen Sanan Saattaja Wii-
purista -lehti alkoi ilmestyä 1830-luvun alussa. Lehden toimituskunnan muodostivat teo-
logit Gustaf Wilhelm Wirenius (1798–1846)102, Abraham Poppius (1793–1866)103 ja An-
ders Josef Europaeus (1797–1850)104. Päätoimittajan tehtävä lankesi Wireniukselle, joka 
kuunteli herkällä korvalla yleisön toivomuksia. Hän lisäsi lehteen laivurien pyynnöstä me-
renkulku-uutisia ja talonpoikien toiveesta hiippakuntauutisia. Useimmat lehden tilaajista 
olivat säätyläisiä, vaikka lehti halusikin tavoittaa myös rahvasta. Kahden eritasoisen luki-
jakunnan palveleminen ei kuitenkaan oikein onnistunut. Tilausmaksut menivät pääosin 
painolaskuun, eikä lehden julkaiseminen ollut taloudellisesti kannattavaa. Kun ensimmäi-
set toimittajat siirtyivät muihin tehtäviin, eikä lehden toimittajaksi löydetty halukasta ja 
sopivaa henkilöä, ilmestyminen lakkasi neljäksi vuodeksi.105

Vuonna 1845 lehti herätettiin uudelleen henkiin ja nimeksi tuli Kanawa – Sanansaatta-
ja Wiipurista. Lehden toimittaja oli maanmittari Pietari Hannikainen (1813–1899), joka 

96 Tommila 1963; Suomen Lehdistön historia, osa 7, 1988, 306. Pinello toimi Åbo Tidningarin 
päätoimittajana 1836–47 ja 1853–56.

97 Linsén oli Mnemosyne-lehden perustaja ja päätoimittaja 1819–23 ja Åbo Underrättelserin päätoimittaja 
1824–27.

98 Winberg 1979, 31; Tommila 1988, 95–96, 124, 121–124, 150–153. Arnell oli lehden päätoimittajana 1831–
40.

99 Ticklén oli lehden päätoimittajana vuosina 1829–31 ja Appelgren vuosina 1831–34 ja 1837–38. 
100 Lönnroth toimi Litteraturbladetin julkaisijana 1847 ja työskenteli Oulun Wiikko-Sanomien toimittajana 

1852–54.
101 Tommila 1988, 125–126; Suomen lehdistön historia, osa 6, 1988, 188–189. Nyman oli Oulun 

yläalkeiskoulun opettaja ja toimi Oulun Wiikko-Sanomien toimittajana 1840–41.
102 Wirenius oli Sanan Saattaja Wiipurista -lehden päätoimittajana 1832–36. Hän oli Viipurin seurakunnan 

kappalainen.
103 Poppius oli Sanan Saattaja Wiipurista -lehden avustajana 1832–33. Hän toimi Viipurissa vankilapastorina.
104 A. J. Europaeus oli Sanan Saattaja Wiipurista -lehden avustajana 1832–34.
105 Tommila 1988, 97–99, 128–129; Teperi 1965, 13–40. Wirenius oli lehden päätoimittajana 1832–36.
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ihaili Snellmania ja halusi kehittää lehdestään suomenkielisen vastineen Saimalle. Hanni-
kainen oli erinomainen suomentaja ja suosi historiallisia aiheita ja yhdisti niihin yhteis-
kunnallisia painotuksia.106 Taloudellisten vaikeuksien takia lehden julkaiseminen päättyi 
kuitenkin jo vuoden 1847 lopussa, ja sen paikan johtavana suomenkielisenä lehtenä otti 
ylioppilaiden perustama Suometar.

Borgå Tidning perustettiin vuonna 1835 tuomiokapitulin aloitteesta ja sen toimittami-
sesta vastasivat lyseon opettajat. Lehden keskeistä sisältöä olivat kirkolliset ilmoitukset ja 
hengelliset tekstit. Ajoittain lehdessä oli myös uutisaineistoa ja Venäjää koskevat asiat oli-
vat muita lehtiä näkyvämmin esillä. Sisältö keveni, kun lehden toimittajaksi tuli kirkkoher-
ra Adolf Sirén (1807–1868), jonka journalistisena tavoitteena oli lukijoiden elämän sulos-
tuttaminen – hän lupasi olla onnellinen, jos lukijat aamukahvilla lehtensä ääressä unohtai-
sivat maailman vaivat.107

Vaasan ensimmäisen lehden, Wasa Tidningin, perusti vuonna 1839 laivanvarustaja-
kirjapainonomistaja C. G. Wolff. Lehteä toimitti vuoteen 1846 asti hovioikeuden notaari 
Carl Johan Boy (1794–1868), joka toimi myös Vaasan painoasiamiehenä. Tämän jälkeen 
toimittajaksi tuli Torsten Thure Renvall (1817–1898)108, jonka johdolla lehti muuttui fen-
nomaanien aatteelliseksi julkaisuksi ja nimeksi tuli Ilmarinen.109 

Vaikka lehtien määrä kasvoikin huomattavasti 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla, 
sensuurisäädöksiin tuli melko vähän muutoksia. Painotuotteiden sensuurista, kirjakau-
poista ja kirjapainoista vastasi aluksi senaatin kansliatoimikunta. Hengellisiä kirjoituksia 
valvoi tuomiokapituli ja akateemiset julkaisut tarkasti yliopisto. Vuonna 1829 perustettiin 
sensuuriylihallitus, ja kaikille kirjapainopaikkakunnille palkattiin omat sensorinsa. Hel-
singissä ilmestyvien lehtien tarkastamisen hoiti kuitenkin vuoteen 1847 asti sensuuriyli-
hallitus, ja vasta sen jälkeen kaupunkiin palkattiin erillinen painoasiamies. Toimiluvista ja 
lehtien lakkauttamisesta päätti senaatti. Ennakkosensuuri koski myös ulkomaisia lehtiä ja 
muita painotuotteita.110

Keväällä 1846 läänien pääkaupunkien painoasiamiehet siirrettiin kuvernöörien valvon-
taan ja seuraavana vuonna lehtien lakkauttamispäätökset siirrettiin senaatilta kenraaliku-
vernöörille. Sensuurin kiristymisen taustalla oli poliittisen levottomuuden lisääntyminen 
ylioppilaiden keskuudessa. Helmikuun vallankumous Pariisissa ja poliittiset levottomuu-
det Euroopan eri maissa johtivat keväällä 1848 sensuurin kiristymiseen. Yleisistä asioista 
sai kirjoittaa vain virallisen lehden mukaisesti ja ulkomaan uutisia sai lainata vain Pietarin 
virallisesta lehdestä. Finlands Allmänna Tidning siirtyi keväällä 1849 kenraalikuvernöörin 
kanslian alaisuuteen, ja kieliasetuksella määrättiin, että suomeksi sai julkaista vain talou-
dellisia ja uskonnollisia kysymyksiä käsitteleviä kirjoituksia. Lievennyksiä sensuuriasetuk-

106 Kanawa, Sanansaattaja Wiipurista 29.12.1847; Tommila 1988, 129, 160–162. Hannikainen toimitti 
Kanawaa 1845–47, Lukemisia maanmiehille 1845–47, Aamuruskoa 1857–59, Sanan-Lennätintä 1858, 
avusti Otawaa 1861–62 ja toimi Suomettaren päätoimittajana 1864.

107 Tommila 1988, 154–155; Savolainen 2006, 358; SSLH matrikkelikortisto; Boy Blomqvistille 25.1.1838. 
Blomqvistin kokoelma HYK. 

108 Renvall oli Wasa Tidningin päätoimittajana 1846–52. Ilmarinen oli lehden nimenä 1848–52 ja 1854–55.
109 Tommila 1988, 155–156; Suomen lehdistön historia, osa 7, 1988, 251–252; Savolainen 2006, 358–359. 

Henkilötiedot SSLH matrikkelikortistosta.
110 Leino-Kaukiainen 1980, 178–179; T. Steinby 1963, 9–10; Tommila 1988, 100–103 ja 173; Backman 1975, 

133–134.
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siin tuli kuitenkin jo 1850-luvun puolivälissä, ja kokonaan kieliasetus kumottiin 1860.
Finlands Allmänna Tidningia uudistettiin ja sille annettiin huomattavat taloudelliset ja 

toimitusresurssit. Lehden vastaavaksi toimittajaksi nimettiin dosentti Karl Wilhelm Enck-
ell (1818–1883), joka palkkasi lehden toiseksi toimittajaksi Fabian Collanin. Päätoimitta-
jan tehtävää tarjottiin myös J. V. Snellmanille, koska ajateltiin, että hän jos kuka hallitsee 
yleisen mielipiteen ohjauksen. Snellman kuitenkin kieltäytyi ottamasta tehtävää vastaan.111

Kenraalikuvernöörin kansliaan perustettiin erityinen lehdistöosasto, joka johti ja val-
voi virallisen lehden julkaisemista. Finlands Allmänna Tidningin taloudellinen perusta 
oli vankka. Lehteä varten myönnettiin valtion varoista 4 000 hopearuplan pääoma, joka 
yhdessä tilausmaksujen kanssa toi lehdelle huomattavat taloudelliset resurssit. Virallisen 
lehden toimituskunta nautti kenraalikuvernöörin kansliassa normaaleja virkamiesten oi-
keuksia, ja lehdistöosaston toimistopäällikön asema vastasi arvoltaan senaatin protokol-
lasihteeriä. Toimistopäällikön ja lehden päätoimittajan tehtävät pidettiin aluksi erillään, 
mutta vuonna 1855 tehtävät yhdistettiin.112

Ruotsinkielisen virallisen lehden rinnalle perustettiin 1857 suomenkielinen Suomen 
Julkisia Sanomia -lehti. Sen tavoitteena oli tarjota yleisölle helposti saatavaa ja hyödyllistä 
lukemista. Papit auttoivat lehden markkinoinnissa ja levikki nousi aluksi nopeasti. Se oli 
kuitenkin tilapäistä, ja tilaajien määrä putosi jo seuraavana vuonna vaatimattomalle tasolle 
pysyen alhaisena vuoteen 1865 asti, jolloin lehti yhdistettiin ruotsinkieliseen viralliseen 
lehteen.113 

Seuraavina vuosikymmeninä virallinen lehti menetti asemansa Suomen johtavana ul-
komaan uutisten välittäjänä, mikä vähensi tilaajamäärää ja lehden yleistä arvostusta.

2.4 Snellman – poliittisen lehdistön isä

Merkittävimpänä 1800-luvun journalismin uudistajana pidetään poliittisen fennomanian 
luojaa J. V. Snellmania. Hänen journalistinen uransa oli hyvin värikäs: vallitsevan järjestel-
män haastajasta tuli myöhemmin yhteiskunnan konsensushenkinen uudistaja.

Aikakautensa muiden journalistien tapaan Snellman pystyi käyttämään lehtimiestoi-
mintaansa myös poliittisen ja akateemisen uraansa edistämiseen. Snellmanin ensimmäi-
nen oma julkaisu Spanska Flugan ilmestyi vuosina 1839–1841. Sillä oli selkeä sanoma ja 
kohde: Snellman halusi uudistaa tiedettä ja arvosteli rajusti yliopistolla tehtyjä tutkimuk-
sia. Samalla hän kritisoi kovin sanoin myös suomalaisia lehtiä; niitä ei hänen mukaansa 
elähdyttänyt aatteellinen, taloudellinen, tieteellinen tai ylipäänsä mikään ohjelma. Lehdis-
tö oli hänen mukaansa vajonnut satunnaisen ajanvietteen ja uutisroskan tarjontaan.114

Ajauduttuaan törmäyskurssille yliopiston johdon kanssa Snellman matkusti Tukhol-
maan, tutustui siellä kirjallisiin piireihin ja osallistui kulttuurilehti Frejan toimittamiseen. 
Kolmen vuoden aikana hän kirjoitti lehteen kymmeniä artikkeleita ja hankki niillä pää-

111 Apunen 1970, 65–69; Savolainen 2006, 521–522; Klinge 1997.
112 Apunen 1970, 69–72, 172.
113 Apunen 1970, 85–86; Vesikansa 1997, 51–52.
114 Rein 1981 (1. osa), 136–148; Savolainen 2006, 201–204, 212–217; Kinnunen 1981, 10–11.
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osan toimeentulostaan. 
Ruotsalaisistakaan sanomalehdistä Snellmanilla ei ollut kovin korkeaa käsitystä, vaikka 

ne Suomeen verrattuna olivatkin hänen mielestään aivan toisella tasolla. Esikuviksi Snell-
man kelpuutti ranskalaiset ja englantilaiset laatulehdet. Ne sovelsivat hänen mukaansa tie-
teen tuloksia nykypäivän ongelmiin ja lisäsivät yleistä tietoutta, mikä samalla myös hyö-
dytti tiedettä.115

Snellman teki useita kuukausia kestäneen matkan Eurooppaan ja tutustui Hegelin filo-
sofisen koulukunnan vasemmistoon, nuorhegeliaaneihin. Heiltä Snellman sai virikkeitä 
lehdistön käyttämiseen yhteiskunnallisessa toiminnassa. Nuorhegeliaanit yhdistivät ajatte-
lussaan oppi-isänsä filosofiaan vaikutteita ranskalaisesta valistusajattelusta ja osallistuivat 
innokkaasti sanomalehtityöhön – jos heillä ei ollut omaa lehteä, he ainakin suunnittelivat 
sellaisen perustamista.116 

Yliopisto-opiskelu oli tuolloin Saksassa huomattavasti halvempaa kuin esimerkiksi 
Ranskassa, ja kustantamot ja sanomalehdet tarjosivat yliopistosta valmistuneille työtä il-
man virkauran vaatimaa pitkää ja kallista harjoitteluvaihetta. Vuosien 1820 ja 1840 välil-
lä kirjojen julkaiseminen lisääntyi Saksassa 150 prosentilla, ja samaa vauhtia nousi myös 
kirjakauppojen määrä. Kehittyneestä painotekniikasta ja kustantamojen tuottoisasta liike-
toiminnasta johtuen tekstien julkaiseminen oli Saksassa helppoa. Käsikirjoituksista mak-
settiin kuitenkin hyvin huonosti, ja tästä syystä monet kirjailijat hakivat lisäansioita lehti-
työstä.117

Snellman palasi Suomeen vuonna 1842 ja alkoi jälleen luennoida yliopistossa, mutta etsi 
samalla tilaisuutta päästä mukaan sanomalehtityöhön. Hän tarjoutui Helsingfors Tidnin-
garin toiseksi toimittajaksi Zachris Topeliuksen rinnalle ja ehdotti, että voisi huolehtia ar-
vosteluista, politiikasta ja päivänkysymyksistä. Topeliukselle jäisivät uutiset, taiteet ja kau-
nokirjallisuus. Topelius ei kuitenkaan innostunut ehdotuksesta, vaan siirsi ratkaisun leh-
den omistajalle, G. O. Waseniukselle. Kustantaja pelkäsi lehden tulevaisuuden vaarantuvat 
Snellmanin kirjoittelusta ja hylkäsi tarjouksen – Topeliuksen suureksi helpotukseksi.118 

Sen jälkeen Snellman haki Kuopiosta yläalkeiskoulun rehtorin virkaa ja muutti sinne 
seuraavana vuonna. Hänen perustamansa ruotsinkielinen Saima-lehti alkoi ilmestyä vuo-
den 1844 alussa. Saimalla oli tärkeä rooli Snellmanille sekä poliittisesti että taloudellisesti. 
Opettajan palkat olivat tuohon aikaan melko alhaiset ja Snellman tarvitsi kipeästi lisäansi-
oita. ”Sanomalehteä voidaan kuitenkin hoidella käsityöläisen tapaan, ja minulla on halua 
kokeilla, mitä tuollaisella laulujen lurittamisella voi ansaita”, hän totesi lehtihankkeesta kir-
jeessään Johan Jakob Tengströmille (1787–1858) syyskuussa 1843.119

Tärkeämpi motiivi oli kuitenkin poliittisen foorumin aikaansaaminen. Ulkomailta saa-
dut opit vahvistivat Snellmanin käsitystä sanomalehtien tehtävästä: vastuustaan ja tehtä-
västään tietoinen sanomalehdistö ja mahdollisimman laaja julkinen keskustelu yhteisistä 
asioista olivat hänen mukaansa järkevän valtiohallinnon kulmakiviä. Lehdistön piti tuoda 

115 Kinnunen 1981, 12–14; Savolainen 2006, 217–228; Rein 1981 (1. osa), 154–176;
116 Savolainen 2006, 202–20, 243–293, 355; Kinnunen 1981, 14–15; Rein 1981 (1. osa), 208–246.
117 O’Boyle 1968, 304–305.
118 Savolainen 2006, 325–332; Kinnunen 1981, 16–17.
119 Kinnunen 1981, 17–18; Savolainen 2006, 348–355, 408; Snellmanin kirje Johan Jakob Tengströmille 

15.9.1843, KA.
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keskusteluun ideoita ja mielipiteitä, luoda julkista mielipidettä. Lehtirappion syyt olivat 
Snellmanin mukaan lehtien omistuksessa – kirjapainot omistivat lehdet ja tekivät niistä 
pelkkiä ansaintavälineitä. Lehtien toimittamiseen ja kehittämiseen ei Snellmanin mukaan 
tunnettu riittävää kiinnostusta.120

Saima nousi nopeasti levikiltään Suomen neljänneksi suurimmaksi lehdeksi ja niitti 
suosiota erityisesti ylioppilaiden keskuudessa. Suosiosta huolimatta kaikki eivät kuiten-
kaan olleet Snellmanin kärjekkäästä polemiikista yhtä innostuneita. Monet vanhoista 
lauantaiseuralaisista ystävistäkin pitivät hänen kansallisuusohjelmaansa ja ruotsalaisuus-
vastaisuuttaan liian jyrkkänä ja epärealistisena. Myös viranomaiset suhtautuivat karsaasti 
Snellmanin kirjoituksiin, sillä epäkohdista kirjoittaminen koettiin virkavallan arvosteluk-
si. Saiman lakkauttamiseen johtanut prosessi alkoi heinäkuussa 1846, ja lehden viimeinen 
numero ilmestyi saman vuoden lopulla. Snellmanin lehtimiesura ei kuitenkaan päättynyt 
tähän, vaan hän jatkoi kirjoittamista Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning -leh-
dessä. Lehden vastaavana toimittajana oli Elias Lönnrot, mutta varsinainen toimitustyö oli 
Snellmanin vastuulla.121 

Snellmanin merkitystä lehdistön uudistajana on jälkikäteen korostettu erityisesti fen-
nomaanisen liikkeen piirissä, ja useiden muiden henkilöiden uraauurtava lehtityö on jää-
nyt vähemmälle huomiolle. Päiviö Tommila pitää perinteistä tulkintaa jossain määrin liioi-
teltuna, sillä lehtityöllä oli hänen mukaansa Snellmanille vain välineellinen arvo, eikä hän 
aikonut ammattitoimittajaksi. Uudistajan roolia vähensi Tommilan mukaan myös se, että 
muun muassa Fabian Collan oli jo toteuttanut Helsingfors Morgonbladissa monet niistä 
uudistuksista, joita Snellman Saimassa esitti.122 

Kauko Pietilän korostaa Snellmanin merkitystä toimittaja-ammatin professionaaliselle 
kehitykselle. Hänen mukaansa Snellman näki 1840-luvulla sanomalehtityössä jo vähintään 
ammatin, mahdollisesti professionkin alkeita. Snellman tarkasteli hänen mukaansa aikan-
sa suomalaista lehdistöä myös tyyppinä, tekniikkana ja toimintana, eli journalismina, jolla 
oli velvollisuuksia yleisön suuntaan. Snellman etsi vastuuntuntoisia journalisteja ja arveli 
tietävänsä paikankin josta heitä kannattaisi hakea – yliopistosta. Hän ei vielä ehdottanut 
professioon johtavaa journalismikoulutusta yliopistoon, mutta näki Pietilän mukaan yhte-
yden vastuuntuntoisen journalismin ja korkeamman koulutuksen välillä.123

Snellmanin poliittinen ja filosofinen ajattelu sai 1840-luvulla vastakaikua ennen muuta 
ylioppilailta, jotka osakuntiensa käsikirjoitetuissa lehdissä harjoittelivat journalistista kir-
joittamista ja poliittista argumentointia. Ylioppilaat olivat myös fennomaanien johtavan 
lehden, Suomettaren perustajia ja toimittajia. Lehti alkoi ilmestyä vuoden 1847 alussa, ja 
se suunnattiin alusta lähtien myös maaseutuväestölle. Suomalaisten lukutaito oli edelleen 
heikko: lukkarin koulussa ja kinkereillä opeteltiin ulkoa keskeisiä uskonnollisia opinkap-
paleita ja kirjaimet tunnettiin melko hyvin, mutta sujuvaan lukutaitoon oli vielä matkaa. 
Virsikirja, katekismus, almanakka ja Raamattu löytyivät joka viidennestä talonpoikais-
kodista, mutta maallisen kirjallisuuden omistaminen oli hyvin harvinaista. Tilanne alkoi 

120 Rein 1981 (1. osa) 343–346, 355.
121 Rein 1981 (1. osa), 389–409, 423 ja 430–432; Kinnunen 1981, 21; Saima 5.2.1846, 4.4.1846 ja 31.12.1846; 

Tommila 1988, 138–139; Savolainen 2006, 433–446.
122 Schauman 1924, 167–168; Tommila 1988, 130, 133, 139.
123 K. Pietilä 2012, 177–179.
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muuttua hitaasti vasta 1840-luvulta lähtien, kun markkinoille tuli myös helppolukuista ja 
edullista kansankirjallisuutta.124 

Suomettaren perustivat Savo-Karjalaisen osakunnan ylioppilaat. He ryhtyivät toimitta-
jiksi valistusaatteen innoittamina, eivätkä suunnitelleet ammattijournalistin uraa. Hank-
keen puuhamiehen Paavo Tikkasen (1823–1873) mukaan kysymys oli ennen muuta kirjal-
lisista kokeiluista ja yhteiskunnallisen keskustelun käymisestä, eikä rahan ansaitsemisesta: 
”Olemme tosin nuorukaisia, mutta emme myöskään vielä tunne kullan omistamisen voit-
toa, niin että pitäisimme sanomalehteen kirjoittamista ammattina.”125

Suomettaren toimittajista Antero Warelius (1821–1804)126 puhui äidinkielenään suo-
mea ja osallistui merkittävällä panoksella suomalaisen lehtikielen luomiseen. Boheemi-
toimittajanakin mainetta niittänyt David Emanuel Daniel Europaeus (1820–1884)127 tun-
netaan runonkerääjänä, sanakirjantekijänä, kielentutkijana ja arkeologina. Päätoimittaja-
na 1850-luvun alussa ollut Herman Kellgren (1822–1856)128 oli hänkin kielentutkija; hä-
net valittiin 1854 itämaisten kielten professoriksi. Pisimmät toimittajaurat tekivät Paavo 
Tikkanen ja Fredrik Polén (1823–1884)129, joista Tikkanen kuului toimituskuntaan koko 
lehden ilmestymisen ajan ja Polén työskenteli lehden toimittajana useita vuosia 1850- ja 
1860-luvuilla.130

Suomettaren toimittajat edustivat uutta journalistisukupolvea; he tutustuivat lehden te-
kemiseen osakunnissa ja imivät virikkeitä Snellmanin poliittisesta fennomaniasta ja eu-
rooppalaisesta vallankumousromantiikasta. Mutta kuten myöhempienkin sukupolvien, 
myös heidän radikaalisuutensa laimeni ja mielipiteensä hioutuivat vuosien myötä. Fen-
nomania muuttui poliittiseksi liikkeeksi, joka seuraavina vuosikymmeninä kamppaili vai-
kutusvallasta säätyvaltiopäivillä liberaalien kanssa. Alkuaikojen radikaalisuudestaan huo-
limatta fennomania oli perinteisiä arvoja säilyttävää ja omasi vahvat kristilliset juuret. 

Fennomanian poliittiseksi haastajaksi nousi 1850-luvulla skandinaavisilla vaikutteilla 
maustettu liberalismi, jonka kannattajajoukko kasvoi ruotsinkielisissä osakunnissa. Libe-
raalien ensimmäisiä poliittisia lehtiä oli 1855 perustettu Wiborg. Lehden omistaja Johan 
Alfthan (1830–1893) oli aloittanut lehtityön Viipurilaisen osakunnan käsinkirjoitetuissa 
lehdissä. Wiborg poikkesi ulkoasultaan ja sisällöltään muista lehdistä. Uutta oli muun mu-
assa kantaaottava pääkirjoitus, jonka muoto oli lainattu ulkomaisista lehdistä.131

Liberalismi levisi Suomeen pohjoismaiden kautta Englannista, Ranskasta ja Yhdysval-
loista. Linjaerot fennomaanien ja liberaalien välillä eivät kuitenkaan olleet suuria, sillä li-
beralismi sai Suomessa kansallismielisen luonteen. Liberaalit korostivat perustuslaillisia 
kysymyksiä ja olivat valmiita tekemään kansallisissa kysymyksissä yhteistyötä fennomaa-

124 Vesikansa 1997, 15.
125 Vesikansa 1997, 17.
126 Warelius oli Suomettaren päätoimittajana 1847. Sen jälkeen hän siirtyi kirkolliselle uralle.
127 Europaeus oli Suomettaren toimittajana 1847–48, Kansakunnan Lehden toimittajana 1863–64 ja toimi 

Uuden Suomettaren avustajana 1870- ja 1880-luvulla.
128 Kellgren oli Suomettaren päätoimittajana 1851–52 ja toimitti Fosterländsk Albumia vuosina 1845–47. 
129 Polén oli Suomettaren toimittajana 1851–52 ja 1856 sekä päätoimittajana 1853–55 ja 1865–66, toimitti 

Suomenlehteä 1872–74 ja oli Pellervo-lehden päätoimittajana 1881–84.
130 Vesikansa 1997, 19–21; Tommila 1988, 162–16; Tommila 1963, 187–188; Karttunen 2000 
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nien kanssa. 
Liberaalien sisälle muodostui kuitenkin 1850-luvun puolivälissä radikaali kulttuu-

riruotsalainen liike, viikingit, joka nousi näkyväksi poliittiseksi voimaksi 1870-luvulla. 
Skandinavistiset painotukset vahvistuivat Krimin sodan aikana ja saivat tukea Ruotsissa 
asuvilta emigranteilta ja skandinavismiin suuntautuneilta lehtimiehiltä ja poliitikoilta. J. 
V. Snellman vastusti jyrkästi skandinavistista suuntausta, ja vaati Litteraturbladetissa sel-
vän pesäeron tekemistä skandinaavisiin piireihin. Kiista sai Snellmanin entiset kannattajat 
muuttumaan hänen poliittisiksi vastustajikseen.132

Talvella 1859 August Schauman (1826–1896)133 julkaisi Papperslyktan-lehdessä kirjoi-
tuksen, jossa käsiteltiin ruotsin kielen tulevaisuutta Suomessa. Kirjoituksessa käsiteltiin 
professori Karl Wilhelm Törnegrenin (1817–1860) yleisöluentoa, jossa tämä väitti ruotsin 
kielen pian syrjäytyvän suomen kielen tieltä. Schauman torjui Törnegrenin väitteen ja va-
kuutti, ettei ruotsi – suomen kielen vahvasta asemasta huolimatta – koskaan menettäisi 
merkitystään sivistyneistön kielenä. Snellman oli asiasta täysin eri mieltä; hänen mukaansa 
kansallisen kulttuurin kehittymisen suurin este on sivistyneistön pysyminen ruotsinkieli-
senä. Tästä alkoi kiihkeä väittely, joka levisi myös muihin lehtiin. Polemiikki oli poikkeuk-
sellisen rajua sekä Suomessa että Ruotsissa.134 

Episodilla oli kauaskantoista merkitystä. Fennomaanien ja liberaalien välit etääntyivät, 
ja kaikkein kauimmaksi poliittisesta fennomaniasta erkaantuivat radikaalit ruotsinmieliset 
opiskelijat, joista 1870-luvulla muodostui tulevan ruotsalaisen puolueen ydin.

2.5 Toimittajakunta 1771–1860

Suomalainen yhteiskunta muuttui hitaasti 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Profes-
sioiden kehityksen kannalta merkittävimpiä muutoksia olivat yhteiskunnan koulutus- ja 
yliopistokeskeisyyden vahvistuminen ja oppisivistyneistön nousu perinteisen säätyeliitin 
rinnalle. 

Professionaalisiin ryhmiin kuuluvien määrä oli vuonna 1860 Suomen väkilukuun – 
noin 1,7 miljoonaa – verrattua hyvin pieni. Korkeakoulutettuja valtion virkamiehiä arvi-
oidaan olleen tuolloin noin 1 200 ja pappeja hieman alle 1 000, eli yhteensä akateemisesti 
koulutettuja ammattilaisia oli yhteensä noin 2 200. Lääkärinä toimi tuossa vaiheessa koko 
maassa vain 95 henkilöä, mutta pienuudestaan huolimatta ammattikunta oli muutamassa 
vuosikymmenessä kohonnut statukseltaan arvostetuksi säätyläisammatiksi. Virkamiesten 
ja pappien ohella suurimpiin professionaalisiin ryhmiin kuuluivat oppikoulunopettajat. 
Vuodesta 1724 lähtien virkavuosietu liitti oppikoulun opettajan ja papin ammatit toisiinsa; 
ylemmän oppikoulun ja lukioiden opettajat saivat laskea virkavuotensa kaksinkertaisina 
papin tointa hakiessaan. Järjestelmä oli kehitetty parantamaan opettajan toimen taloudel-

132 Rein 1981 (2. osa), 163–179. Tommila 1988, 189–190.
133 Schauman toimi Wiborg-lehden kirjeenvaihtajana 1855–56 ja Morgonbladetin päätoimittajana 1853–

55, perusti Papperslyktan-lehden ja oli sen päätoimittajana 1859–60, toimi Helsingfors Tidningarin 
vastaavana toimittajana 1861–63 sekä perusti Hufvudstadsbladetin 1864 ja toimi sen päätoimittajana 
vuoten 1885 asti.

134 Rein 1981 (2. osa), 214–219; Savolainen 2006, 584–589; Tommila 1988, 190–191.
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lista houkuttelevuutta. Kun virkaetuusjärjestelmä osittain lakkautettiin vuonna 1847, pa-
piksi vihittävien opettajien määrä aleni nopeasti.135

Yleinen professionaalinen kehitys luo viitekehyksen myös toimittajien ammatillisen ke-
hityksen tarkastelulle. Kytkökset yliopistomaailmaan ja oppikoulun opettajiin olivat hyvin 
läheiset, ja niissä tapahtuneet muutokset heijastuivat myös toimittajakunnan kehitykseen. 
Toimittajien ammattikunta oli kuitenkin 1860-luvulle asti hyvin pieni, kerrallaan vain 
muutamaan kymmeneen henkeen yltävä ryhmä. Merkittävyyttä kasvatti ammattikunnan 
tiivis yhteys kansallisen liikkeen ja suomalaisen yhteiskunnan kehitysprosessiin. 

Tätä tutkimusta varten kootussa toimittajatietokannassa on tiedot 162:sta vuosina 
1771–1860 lehtityötä tehneestä henkilöstä. Mukana on lehtien varsinaisia toimittajia, apu-
toimittajia ja vakinaisia avustajia. Koska lehtiä oli aluksi vain yksi, myös toimittajakunta 
oli hyvin pieni. Kun Åbo Tidning muuttui hallituksen viralliseksi lehdeksi Åbo Allmänna 
Tidningiksi vuonna 1810, sen toimittajina jatkoivat J. Wallenius ja F. R. Radloff, ainoat leh-
tityötä tuolloin Suomessa tehneet henkilöt. Alalle tulevien määrä alkoi kasvaa nopeammin 
vasta 1840-luvulla, mutta myös alalta poistuvia oli paljon. Vuoteen 1860 mennessä lehti-
työn jätti 115 henkilöä, ja lehtityötä teki vajaat 50 henkilöä.136 

Kun sanomalehtiä oli vähän, useammassa kuin yhdessä lehdessä työskentely oli melko 
harvinaista: lähes 60 prosenttia (95) vuosina 1771–1860 lehtityötä tehneistä osallistui vain 
yhden lehden toimittamiseen. Kahdessa lehdessä työskennelleitä oli noin 17,3 prosenttia 
(28), kolmessa tai neljässä lehdessä työskennelleitä 15,5 prosenttia (25) ja viidessä lehdessä 
tai useammassa työskennelleitä 8,7 prosenttia (14) kaikista vuosina 1771–1860 alalle tul-
leista lehtimiehistä.137

Avustajien ja toimittajien roolit olivat aluksi hyvin lähellä toisiaan; esimerkiksi Åbo Tid-
ningillä oli useita avustaja-toimittajia, jotka olivat lehdessä ajoittain molemmissa rooleissa. 
Ensimmäisten toimittajien urapolut olivat hyvin samantapaisia – ahkerista avustajista tuli 
ajan myötä toimittajia ja joistakin myös uusien lehtien perustajia. 

Toimittajien perustamat lehdet olivat melko lyhytikäisiä. Lizeniuksen Suomenkieliset 
Tieto-Sanomat ilmestyi vain vajaan vuoden verran, A. I. Arwidssonin Åbo Morgonbla-
det lakkautettiin yhdeksän kuukauden kuluttua perustamisesta ja J. V. Snellmanin Saima 
kolme vuotta perustamisen jälkeen. Runoilija Jakob Gabriel Leisteniuksen (1821–1858) 
vuonna 1854 perustama Wiborgs Tidning lopetti toimintansa jo vuoden ikäisenä. Melko 
lyhyiksi jäivät myös Pietari Hannikaisen ja Johan Alfthanin perustamien lehtien elinkaaret. 

Pääosa lehtien perustajista ja julkaisijoista oli kirjanpainonomistajia. Heihin kuuluivat 
muun muassa Clas Theodor Sederholm (1832–1881) ja J. A. Karsten (1795–1871), jot-
ka osallistuivat ajoittain myös lehtiensä toimittamiseen, mikä oli melko poikkeuksellista 
tuohon aikaan.138 Yleensä lehden toimittamisesta vastasivat palkatut toimittajat tai omasta 

135 Luoma 1962, 26; Konttinen 1991, 147–152, 159–162, 172, 178–179. Virkamiesten määrään on laskettu 
mukaan osa ei-akateemisista opettajista ja insinööreistä. Lääkäreitä oli Suomessa vuonna 1835 yhteensä 
64 ja 95 vuonna 1860.

136 Taulukko 1. Toimittajien ja avustajien määrä 1771–1921.
137 Taulukko 7. Työpaikkojen määrä: toimittajat ja avustajat 1771–1921.
138 Sederholm oli Morgonbladetin päätoimittaja 1855, Wiborg-lehden toimittaja 1850-luvulla, 

Helsingfors Dagbladin perustaja 1862 ja tilapäinen toimittaja, Hufvudstadsbladetin avustaja ja useiden 
aikakauslehtien perustaja ja kustantaja. Karsten oli Maamiehen Ystävän perustaja ja toimi lehden 
päätoimittajana vuosina 1851 ja 1855.
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perhepiiristä löytyvät henkilöt.
Monen sivutoimisen toimittajan voimat ehtyivät tai kiinnostus hiipui jo muutaman 

vuoden kuluttua työn aloittamisesta. Pisimpään lehtityötä jaksoivat tehdä sellaiset henki-
löt, joilla kirjoittaminen liittyi jollain tavoin varsinaiseen ammattiin – yliopistossa työsken-
televät, kirjailijat, opettajat ja teologit. Jaksamista edisti myös aatteellinen innostus; vain 
harva ajatteli tehtäväänsä pelkkänä ”liiketoimintana”. 

Muutos professionaalisempaan suuntaan alkoi näkyä 1800-luvun puolivälissä, jolloin 
alalle tulivat ensimmäiset ammattitoimittajat: Suomettaren Paavo Tikkanen, virallisen leh-
den toimittajat Pehr Stolpe (1824–1878)139 ja Fredrik Berndtson sekä Hufvudstadsbladetin 
perustaja August Schauman ja Helsingfors Dagbladissa pitkän toimittajauran tehnyt An-
ders Herman Chydenius (1833–1896)140.

Yleensä lehdillä oli 1840-luvulle asti vain yksi vakinaisemmin palkattu toimittaja, joka 
oli vastuussa lehden kokoamisesta. Joissakin lehdissä toimittajavastuu oli kuitenkin jaettu 
kahdelle henkilölle – Morgonbladetissa S. G. Elmgren ja Fredrik Berndtson jakoivat pää-
toimittajuuden vuosina 1845–1847 ja Wiborg-lehdessä Johan Alftan jakoi päätoimittaja-
vastuun vuosina 1857–1860 C. I. Qvistin kanssa. 

Toimittajien ammatillinen osaaminen ja valmiudet lehtityöhön vaihtelivat. Päiviö Tom-
mila arvioi tuon ajan palkkatoimittajien ammattitaitoa hyvin kriittisesti, ja erityisen ko-
vasti hän moitti oppikoulun opettaja-toimittajia, jotka tekivät lehtityötä vain rahan takia. 
Heiltä puuttui Tommilan mukaan aktiivinen mielenkiinto yleisiä asioita ja lehdistön teh-
tävää kohtaan, eivätkä he tunteneet työn vaatimaa vastuuta. Sen sijaan lehtien omistajat si-
toutuivat toimittajia paremmin yhteiseen hyvään ja tärkeinä pitämiensä ihanteiden edistä-
miseen. Tommilan mielestä kutsumuslehtimiehet olivat myös parempia toimittajia, koska 
he puhuivat ja kirjoittivat asioista, jotka kunnolla tunsivat.141 

Tommila kirjoitti kritiikkinsä 1960-luvun alussa, ja arvio vaikuttaa monilta osin liian 
ankaralta. Journalismin kehitystä hidastivat sekä taloudelliset että ulkoiset, sensuuriin ja 
sanomalehtitekniikkaan liittyvät seikat. 

Yksi suurimmista syistä toimittajien ammattitaidon kehittymättömyyteen löytyy lehti-
työn tilapäisestä luonteesta. Vuosina 1771–1860 lehtityötä tehneistä 37,7 prosenttia (61) oli 
alalla enintään kaksi vuotta ja 26,5 prosenttia (43) teki lehtityötä kolmesta viiteen vuoteen. 
Yli kymmenen vuotta alalla olleita oli 25,3 prosenttia (41). Mitä lyhemmäksi toimittajan-
ura jäi, sitä puutteellisemmalla ammattitaidolla työtä tehtiin.142

Varhaiset lehtimiehet olivat kuitenkin hyvin korkeasti koulutettuja. Noin 76 prosentilla 
(123) heistä oli korkeakoulututkinto, ja tohtoreita ja lisensiaatteja oli 27,4 prosenttia (45). 
Jonkin verran yliopisto-opintoja omaavia oli 11,1 prosenttia (18) ja ylioppilaita alle neljä 
prosenttia (6).143

139 Stolpe oli Finlands Allmänna Tidningin toimittajana 1858–85 ja ulkomaanosaston toimittajana vuodesta 
1866 sekä päätoimittajana 1872–78.

140 Chydenius oli Göteborgs Posten -lehden toimittajana 1860, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidningin 
toimittajana 1861, Helsingfors Dagbladin toimittajana 1862–83 ja päätoimittajana 1883–87 sekä lehden 
omistajana ja päätoimittajana muutaman kuukauden 1888. 

141 Tommila 1963, 58–61.
142 Toimittajatietokanta 1771–1921; Taulukko 3. Toimittajauran pituus: kaikki toimittajat ja avustajat 1771–

1921.
143 Toimittajatietokanta 1771–1921; Taulukko 9. Koulutus: kaikki toimittajat ja avustajat 1771–1921.
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Sosiaaliselta taustaltaan varhaiset toimittajat olivat hyvin samanlaisia. Pääosa heistä 
kuului säätyläisiin tai akateemiseen sivistyneistöön ja tuli perheistä, joista oli jo aiemmin-
kin lähdetty opintielle. 

Suurimman ryhmän vuosina 1771–1860 lehtityötä tehneistä muodostivat pappien po-
jat: kirkkoherrojen tai rovastien lapsia oli 16,7 prosenttia (27) ja kahdeksan prosenttia (13) 
tuli alemmasta papistosta. Sotilaiden lapsia varhaisista lehtimiehistä oli 10,5 prosenttia 
(17), virkamieskodeista tuli 17,3 prosenttia (28) ja akateemisista perheistä ja talonpoi-
kaiskodeista kummastakin 6,2 prosenttia (10). Vain kolmen huoltajat tulivat alemmasta 
yhteiskuntaluokasta: Robert Malleniuksen (s. 1822)144 isä oli torppari, Fredrik Ahlqvist 
(1829–1876)145  oli yksinhuoltajaäidin poika ja Anton Lindgrenin (1831–1901)146 isä oli 
kirvesmies.147

Lähes kaikki lehtityötä vuosina 1771–1860 tehneet sijoittuivat yhteiskunnassa joko sa-
malle tasolle kuin vanhempansa tai heitä korkeammalle. Painopiste siirtyi kuitenkin so-
tilasurasta, ylemmästä virkamiehistöstä ja papistosta kohti yliopistoa: 29 prosenttia (47) 
työskenteli yliopistolla, joko opettajana tai yliopiston kirjaston hoitajana. Muissa opetus-
tehtävissä oli 17,9 prosenttia (29) ja kirkon palveluksessa 16 prosenttia (26).148

Kiinteä side yliopistoon näkyi vuoteen 1848 asti erityisesti virallisen lehden Finlands 
Allmänna Tidningin toimittajakunnassa, jossa päätoimittajaa myöten kaikki tekivät var-
sinaisen uransa yliopistossa. Side yliopistoon heikkeni vasta, kun lehti muuttui senaatin 
kustantamaksi ja toimittajista tuli kokopäiväisiä virkamiehiä.

Lehden toimittamisesta saatu korvaus oli pieni; 1800-luvun alkupuolella se oli keski-
määrin 300 hopearuplaa vuodessa, mikä vastasi pienten koulujen alempien opettajien an-
siotasoa.149 Joskus palkkaa ei saanut lainkaan. Sanan Saattaja Wiipurista -lehden ensim-
mäinen päätoimittaja Gustaf Wirenius ei nostanut työstään lainkaan palkkaa, koska leh-
den tilausmaksut menivät kokonaan painolaskun maksamiseen. 

Sama tilanne oli useilla pienten kaupunkien lehdillä. Tosin muutama poikkeuskin oli: 
A. I. Arwidsson ansaitsi Åbo Morgonbladillaan 1 000 ruplaa vajaassa vuodessa, ja lehden 
aputoimittaja Gustaf Idestaminkin (1802–1851) palkka oli tuona aikana 500 ruplaa. Hel-
singfors Morgonbladin omistaja maksoi J. L. Runebergille jokaisen vuosikerran tilaushin-
nasta kaksi pankkiruplaa eli kolmanneksen tilaushinnasta, kuitenkin vähintään 800 rup-
laa vuodessa. Huomattavaan tulotasoon ylsi myös Helsingfors Tidningarin päätoimittaja 
Zachris Topelius, joka oli tehnyt hyvän provisiosopimuksen lehden kustantajan kanssa.150

Parhaiten ansaitsivat virallisten lehtien toimittajat. Vuonna 1856 Suomen Julkisia Sa-

144 SSLH-matrikkelikortisto; Toimittajatietokanta 1771–1921.
145 Faktori F. Ahlqvist oli Maamiehen ystävän toimittajana 1853–54, Annons-Bladin toimittajana 1858–59, 

Ilmoituslehden toimittajana 1859 ja Tapion toimittajana 1866. Hänen äitinsä oli piika Maria Augusta 
Ahlqvist.

146 Lindgren oli Porin Kaupungin Sanomien toimittaja 1860 ja Hämäläisen toimittaja 1861 ja päätoimittaja 
1874–97.

147 Taulukko 16. Vanhempien sosiaalinen asema: kaikki toimittajat ja avustajat 1771–1921.
148 Taulukko 23. Varsinainen työura: kaikki toimittajat ja avustajat 1771–1921.
149 Oppikoulun opettajien palkat olivat tuossa vaiheessa hyvin alhaiset, ja tästä syystä monet opettajat, 

muun muassa J. V. Snellman, hankkivat lisäansioita lehtityöllä. Snellman vaati Saimassa useaan otteeseen 
opettajien palkkojen korottamista.

150 Tommila 1988, 92, 128–129, 242. 
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nomia -lehden päätoimittajan vuosipalkkio oli 2 500 hopearuplaa, mikä vastasi ylempien 
virkamiesten palkkaa. Vaikka ruotsinkielisen virallisen lehden, Finlands Allmänna Tid-
ningin, palkkiotaso oli suomenkielistä virallista lehteä alhaisempi, se oli kuitenkin huo-
mattavasti korkeampi kuin muissa lehdissä.151

Yliopisto tarjosi työssä vaadittavaa yleissivistystä ja kieliopintoja, työkaluiksi riittivät 
kynä ja paperi ja pöydänkulma, jossa työtä tehdä. Erityisiä ”työnäytteitä” ei pyydetty, riit-
ti kun tiedettiin henkilön olevan kirjoitustaitoinen. Esimerkiksi Zachris Topelius otettiin 
Helsingfors Tidningariin yhden esitelmän perusteella.152 

Suositukset ja sosiaaliset verkostot olivat tärkeitä. Verkostoitumisessa yliopisto-opiske-
lun merkitys oli hyvin tärkeä, ja opiskeluaikana syntyneet ystävyyssuhteet kestivät usein 
läpi elämän ja niiden kautta löytyi usein myös työtilaisuuksia.

Lehdistön varhaisin vaihe päättyi 1860-luvun alussa suuren yhteiskunnallisen murrok-
sen alkamiseen. Sanomalehdet siirtyivät tuolloin nopeaan kasvu- ja laajentumisvaiheeseen 
ja uutisten välittäminen ja poliittinen journalismi alkoivat kehittyä pitkin harppauksin. 
Toimittajat olivat jo oppineet tunnistamaan lukijoiden kiinnostuksen kohteet, yleisöön ve-
toavan lähestymistavan ja hallitsemaan useita journalistisen kerronnan tapoja. 

Taloudelliset realiteetit kuitenkin sanelivat journalistisen työn puitteet, ja suitsivat toi-
mittajien ammatillista kunnianhimoa. Tätä ristiriitaa kuvataan osuvasti Carl Axel Gott-
lundin (1796–1875) Suomalaisessa 7.2.1846 esittämässä toimittajan muotokuvassa: ”Hei-
jän pitää varhain olla valveilla, kuin kukko orrella, ja yhtenään haukkua kuin koirat yöllä, 
vaaran saapuvilla. Heijän pitää tuntea Isäntiänsä, ja olla heille uskolliset; heijän pitää myös 
tuntea ystäviänsä ja tuttujansa (Lukioitansa) ja heitäkin palvelemaan, kuitenkin ilman lie-
hakoitsemata: heijän pitää kunnioittamaan hyviä ja moittimaan pahoja, olkoon suurista tai 
pienistä, mutta kumpaistakin taijolla ja siivolla. Sanalla sanottu Sanan-Toimittajalla pitää 
olla variksen silmä, jäniksen korva, kärpän kieli, koiran vaino, ja miehen syän: hänen sy-
ämmessänsä pitää löytyä vaimon rakkautta ja miehen rohkeutta. Mutta liijoitenkin hänen 
pitää kaikissa harjoittaman rehellisyyttä ja totuutta. Kuitenkin on hänellä lupa välistenkin 
vähä valehdella, jos ei muuten niin hätä-varaksi; mutta peittäköön myös silloin jälkiänsä 
leveällä hännällänsä. Vaan ei sillä kyllä! Hänen pitää myös hyvin tuntea aikansa sivellisyyt-
tä, kirjallisuutta ja muuta luonnollisuutta saattamaan lukioitansa eteenpäin – ei taaksepäin. 
Hänen pitää kuin paimenen kulkea karjansa eillä, ja toisella jalallansa seistä ennen aikan-
sakkin. Paljon kyllä vaaitaan, paljon tarvitaan!”153

Lehden menestyksen kannalta tärkeintä oli saavuttaa lukijoiden ja rahoittajien luotta-
mus ja pitää yllä kiinnostusta lehden sisältöä kohtaan. 

Kun suomalaisten lehtimiesten kehitystä verrataan Epp Laukin journalistista työtä kos-
kevaan jaotteluun154, löytyy sekä vastaavuutta että pienehköjä eroja. Lehdistön ensimmäis-
tä kehitysvaihetta, jossa postivirkailijat toimivat uutisten kerääjinä ja jakelijoina, Suomessa 

151 Apunen 1970, 104–105.
152 Tommila 1963, 60–61; SSLH-matrikkelikortisto; Toimittajatietokanta 1771–1921.
153 Suomalainen oli ensimmäinen Helsingissä julkaistu suomenkielinen sanomalehti. Se ilmestyi vuonna 

1846 kuuden kuukauden ajan ja lakkautettiin kiistakirjoituksen takia. Sen jälkeen Gottlund julkaisi 
vielä parin vuoden ajan pientä Suomi-lehteä. Gottlundille lehden julkaiseminen oli henkilökohtainen 
polemiikin väline ja missio: hän oli yksi aikansa innokkaimpia suomen kielen kehittäjiä. 

154 Lauk 1997, 23; Høyer & Lauk 1997.
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ei ollut lainkaan. Toisaalta Ruotsin virallinen lehti Ordinari Post-Tijdender oli alkuvai-
heessa juuri tuollainen postivirkailijan kokoama ja jakelema lehti. Laukin kuvaama toinen 
vaihe, jossa lehtien julkaisemisesta ja toimittamisesta vastasivat kirjapainojen omistajat, 
toteutui Suomessa melko heikkona. Suomessa lehden toimittamisesta vastasivat useimmi-
ten palkatut, sivutoimiset toimittajat kirjanpainajan toimiessa lehden kustantajana. Laukin 
kolmas vaihe, jossa lehden julkaiseminen muuttui omistajan pääelinkeinoksi, oli 1800-lu-
vun puolivälissä vasta tulollaan. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että ensimmäisille suomalaisille toimittajille oli tunnus-
omaista korkea sosiaalinen asema ja tarve tuoda julki omia ajatuksiaan. Lukeva yleisö oli 
edelleen melko pieni, ja pääosa lehdistä oli ruotsinkielisiä. Suomenkielisiä sanomalehtiä 
oli vähän ja niitä toimittivat useimmiten äidinkielenään ruotsia puhuvat henkilöt. Kir-
joitettuna kielenä suomi oli vielä melko kehittymätön, ja toimittajat tekivät uraauurtavaa 
työtä uusien käsitteiden luojina. Kirjallisuuden ja lehdistön side oli tiivis, ja monet toimit-
tajat olivat tuotteliaita kirjailijoita. Professionaalisen kehityksen kannalta oli merkittävää, 
että 1840- ja 1850-luvuilla alalle tulivat ensimmäiset ammattitoimittajat, joista osa oli alalla 
vielä useita vuosikymmeniä. 
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Helsingin Sanomien kotimaanosaston huone 1909.  Kuva: Päivälehden arkisto.
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3 POLIITTISET KIELITAISTELIJAT  
1861–1905

3.1 Julkisuuden rakentajat

Suomalaisten toimittajien ammatillinen kehitys eteni pitkin harppauksin vuosina 1861–
1905. Lehdistön taloudellinen perusta lujittui ja julkaiseminen kehittyi 1800-luvun loppu-
puolella ammattimaiseksi toiminnaksi. Toimittajien määrä kasvoi ja lehden toimittaminen 
muuttui päätoimiseksi ansiotyöksi. Samalla toimittajien ammatillinen osaaminen lisääntyi 
ja ammatillinen identiteetti vahvistui. Vahvoista poliittisista siteistä huolimatta toimittaji-
en ammatillinen yhteenkuuluvuus lisääntyi ja ammattikunta alkoi hakea muiden professi-
oiden tapaan julkista tunnustusta omalle ryhmälleen. 

Kehityksen teki mahdolliseksi suomalaisen yhteiskunnan suuri murros: säännöllinen 
valtiopäivätoiminta alkoi 1860-luvun alussa, taloudellinen toiminta laajeni ja kansalaisyh-
teiskunta vahvistui. Sanomalehdet loivat perustaa kansalaisyhteiskunnan rakentamiselle 
ja poliittiselle verkostoitumiselle. Samalla sanomalehdistä tuli kollektiivisesti toimitettuja, 
taloudelliset realiteetit huomioon ottavia moderneja julkaisuja, joilla oli vahvat siteet po-
liittiseen toimintaan. 

Toimittajien ammatilliseen kehitykseen voimakkain vauhdittaja oli sanomalehtien 
määrän, ilmestymiskertojen ja palstatilan nopea kasvu. Vuonna 1870 Suomessa ilmestyi 
18 sanomalehteä, vuonna 1880 määrä nousi 34:ään, vuonna 1890 jo 60:een ja vuonna 1905 
jo 87 sanomalehteen. Määrä kasvoi nopeasti myös seuraavina vuosina, ja vuonna 1921 
Suomessa ilmestyi 131 sanomalehteä.155

155 Nygård 1987, 21; Salokangas 1987, 207; Suomen lehdistön historia, osa 3, 491; Taulukko 25. 
Sanomalehtien määrä ja puoluejakauma 1771–1921.
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Koska toimittajien ammatillinen kehitys liittyy kiinteästi suomalaisen puoluejärjestel-
män syntyyn ja poliittisen lehdistön laajentumiseen, tätä kehitysprosessia on tarpeen käy-
dä läpi ennen kuin siirrytään tarkastelemaan journalistisen työn kehitystä ja siihen vaikut-
taneita ulkomaisia esikuvia ja teknisiä uudistuksia.

Valtiopäivät kokoontuivat 1860-luvun alussa ensimmäistä kertaa vuoden 1809 jälkeen, 
ja yhteiskunnallinen päätöksentekorakenne alkoi hitaasti muuttua. Ensimmäiset puolue-
ryhmittymät – fennomaanit ja liberaalit – syntyivät valtiopäivävaalien yhteydessä. Puo-
luejako ei ollut vielä 1860-luvun alussa jyrkkä, ja monissa poliittisissa kysymyksissä fen-
nomaanit ja liberaalit tekivät yhteistyötä. Kulttuurinen fennomania sai lisää poliittista vä-
riä 1860-luvun alussa Snellmanin kansallisesta uudistusohjelmasta.156

Valtiopäivät kokoontuivat aluksi joka viides vuosi ja 1880-luvulta 1900-luvun alkuun 
joka kolmas vuosi. Ne olivat koolla kerrallaan neljä kuukautta ja käsittelivät virkamiesten 
valmistelemia lakiehdotuksia. Vuodesta 1886 lähtien valtiopäivät saivat oikeuden esittää 
valmiita, valtiopäivien valiokuntien esittämiä lakiehdotuksia keisarin hyväksyttäväksi.

Valtiopäivätoiminnan alettua senaatin ja korkeimman virkamiehistön päätöksiä alettiin 
ensimmäistä kertaa arvioida julkisuudessa. Asioiden käsittelystä kirjoitettiin sanomaleh-
dissä ja keskusteltiin erilaisissa tapaamisissa. Päätöksistä tuli julkisia ja päättäjät joutuivat 
perustelemaan niitä aivan uudella tavalla. Sanoma- ja aikakauslehdistö tarjosivat keskus-
teluun käyttökelpoisen välineen. Samalla lehdistö toimi myös poliittisten ryhmien yhteis-
työfoorumina; kirjoituksissa soviteltiin ristiriitoja ja luotiin pohjaa yhteisille päätöksille.157

156 Borg 1965; Rommi 1964, 17–32; Rommi 1974, 256–259.
157 H. Nieminen 2006, 143, 188.

K A AV I O  2.  S A N O M A L E H T I E N  M Ä Ä R Ä  V U O S I N A  1771 – 1921
Lähteet :  Sa lok angas  1987,  203;  Suomen lehdistön histor ia ,  3 .  osa ,  491.
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Talouden liberalisoinnissa, kansanopetuksen järjestämisessä ja kunnallishallinnon uu-
distamisessa tarvittiin julkisuutta. Fennomaanisen liikkeen kyky hallita yhteiskunnan eri 
areenoja vahvistui 1860-luvulta alkaen. Vahvin asema fennomaaneilla oli opetustoimen, 
kunnallishallinnon ja kirkon piirissä. Liike-elämässä valta oli keskittynyt pienelle ruotsin-
kieliselle ryhmälle, jolla oli varallisuutta, korkeita virkoja ja läheiset kontaktit talouselämän 
johtoon. Sen vastavoimaksi syntyi 1880- ja 1890-luvuilla suomalaiskansallista yritystoi-
mintaa, muun muassa Kansallis-Osake-Pankki ja Suomi- ja Pohjola-vakuutusyhtiöt.158

Snellmanilainen fennomania muotoutui yhteiskunnan kehityksen mukana. Poliittisesti 
liike oli vielä 1860-luvulla melko hajanainen, ja linjaerimielisyydet jakoivat liikkeen kan-
nattajat kahteen leiriin. Perinteistä fennomaanista suuntaa edustivat Paavo Tikkanen, Au-
gust Ahlqvist (1826–1889)159 ja Fredrik Polén, joita myöhemmin kutsuttiin – Polénin kek-
simän nimen mukaan – ”vanhoiksi rehellisiksi”. Heidän haastajakseen nousivat radikaa-
limpaa linjaa ajavat Yrjö Koskisen johtamat jungfennomaanit, jotka saavuttivat nopeasti 
johtoaseman suomalaiskansallisessa liikkeessä.

Poliittinen jako näkyi entistä selvemmin valtiopäivien säätyryhmissä 1870-luvun alus-
ta lähtien. Papisto ja talonpojat edustivat fennomaaneja, aatelisto ja porvaristo liberaaleja 
ja ruotsinmielisiä ryhmiä. Fennomaanit keskittyivät yhteiskunnallisiin ja demokraattisiin 
uudistuksiin, joiden varaan voitiin rakentaa kansanliike. Sellainen syntyi, kun Yrjö Koski-
sen aloitteesta 1874 perustettu Kansanvalistusseura laajeni parissa vuosikymmenessä koko 
maata kattavaksi verkostoksi. Samaan aikaan ruotsinmieliset rakensivat omaa verkostoaan 
rannikkopaikkakunnille, Pohjanmaalle ja Etelä-Suomeen.160 

Fennomaaninen lehdistö kehittyi 1860- ja 1870-luvuilla monen kriisin kautta lähes ko-
ko maan kattavaksi lehtikentäksi. Fennomaanien lehdistöstrategiaan kuului päälehti Uu-
den Suomettaren ja ruotsinkielisen Morgonbladetin lisäksi vahva maakunnallinen lehdis-
tö; aatteen levittämiseen tarvittiin uusia lehtiä ja jo olemassa olevat piti uudistaa suoma-
laiskansallisessa hengessä. Alun taloudellisten vaikeuksien jälkeen Uuden Suomettaren 
tilanne vakiintui. Kunnia siitä kuului pääasiassa päätoimittaja Viktor Löfgrenille (1843–
1909)161, joka johti lehteä lähes 40 vuoden ajan.162

Fennomaanien kampanja maaseutulehdistön uudistamiseksi oli aluksi vastatuulessa, 
sillä monet lehdet olivat paikallisia uutis- ja ilmoituslehtiä, joiden omistajat pelkäsivät po-
liittisten kysymysten haittaavan liiketoimintaa. Pian fennomaaniset lehdet kuitenkin levit-
täytyivät lähes kaikille suurimmille paikkakunnille. Uusien lehtien perustaminen käynnis-
ti pudotuspelin: uusi lehti söi usein entisen lehden elinmahdollisuudet.163 

Ponnisteluistaan huolimatta fennomaanit eivät nousseet säätyvaltiopäivien johtavak-
si poliittiseksi voimaksi, vaan paikkaa pitivät aluksi hallussaan ruotsinkieliset liberaalit, 
joilla oli vahva kannatus eri ryhmissä, erityisesti aatelis- ja porvarissäädyssä.  Valtaosa 

158 Paavilainen 2005, 231–232; H. Nieminen 2006, 188–189.
159 Ahlqvist kuului Suomettaren perustajiin ja avusti lehteä 1860-luvun alkuun asti.
160 H. Nieminen 2006, 116–118, 142–145; Leino-Kaukiainen 1994,18–20; Liikanen 1995, 101–174. 
161 Löfgren (vuodesta 1906 Lounasmaa) oli Maiden ja merien takaa -lehden toimittajana 1865–66, Wiborgs 

Tidningin toimittajana 1868 ja Uuden Suomettaren vastaavana päätoimittajana 1871–1905.
162 Landgren 1988, 313–314, 320–325; Vesikansa 1997, 75–7, 83–86; Vesikansa 2005 (verkkojulkaisu); 

Suomen lehdistön historia, osa 7, 1988, 201–203.
163 Landgren 1988, 325–334.
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ruotsinkielisestä sivistyneistöstä kannatti vapaamielisiä aatteita ja näki kieliasian kulttuu-
rikysymyksenä, jossa ruotsalaisten sivistys- ja yhteiskuntaperinteellä oli suuri merkitys. 
Vapaamieliset liberaalit yrittivät pysyä kielitaistelun ulkopuolella ja asennoituivat aluksi 
torjuvasti sekä jungfennomaaneihin että ruotsin kielen valta-aseman säilyttämistä puolus-
taviin ”viikinkeihin”. Suomalaisen liberaalilehdistön aatteellisena pohjana oli John Stuart 
Millin (1806–1873) lehdistöteoria, jonka mukaan yksityisen kansalaisen piti saada muo-
dostaa kuva yhteiskunnasta sanomalehdistön tarjoaman tiedon perusteella ilman valtion 
puuttumista asiaan.164

Liberaalien johtava lehti Helsingfors Dagblad perustettiin vuoden 1861 lopulla. Lehti 
yhdisti heterogeenisen liberaalin liikkeen ja toimi myös liberaalien puolueorganisaationa. 
Vuodesta 1865 lähtien lehden päätoimittajana oli Robert Lagerborg (1835–1882)165, joka 
suhtautui tehtäväänsä kunnianhimoisesti, eikä kaihtanut henkilökohtaisia uhrauksia leh-
tensä puolesta. Hänen pitkäaikainen työtoverinsa oli Anders Chydenius, joka oli 1850-lu-
vulla työskennellyt ruotsalaisissa lehdissä.166 

Helsingfors Dagbladin kanssa lukijoista kilpaili August Schaumanin vuonna 1864 pe-
rustama Hufvudstadsbladet. Lehti oli hinnaltaan edullinen ilmoitus- ja uutislehti, joka ha-
lusi tarjota tilaajilleen hyödyllistä luettavaa ja vältti poliittisia kannanottoja. Vuonna 1885 
lehti siirtyi Arthur Reinhold Frenckellin (1861–1933)167 omistukseen.168 Frenckell kohosi 
seuraavien vuosien aikana yhdeksi suomalaisen lehdistön merkittävimmistä vaikuttajista.

Ruotsinkielisen lehdistön kehitystä leimasi 1880-luvulla poliittinen valtataistelu. Skan-
dinavistisesti suuntautunut, jyrkkää kielipolitiikkaa kannattava ruotsinmielinen liike vah-
vistui Suomessa 1860-luvulta alkaen. Liikkeen johtaja oli kielentutkija Axel Olof Freuden-
thal (1836 – 1911)169 ja tärkeimmät tukijat tulivat yliopistolta. Ruotsinmielisten ylioppilai-
den poliittinen sanomalehti, Vikingen, perustettiin Helsingissä 1870. Lehti ilmestyi vuosi-
na 1871–1874 ja sen toimittajiin kuului muun muassa Axel Lille (1848–1921)170, josta tuli 
vuonna 1883 perustetun ruotsinmielisten päälehden Nya Pressenin päätoimittaja.171  

Liberaalit ruotsinkieliset maakuntalehdet lisääntyivät nopeasti 1870- ja 1880-luvuilla, 
ja lehtiä syntyi lähes kaikkiin kaupunkeihin. Lehdistön ryhmittyminen 1880-luvulla kie-

164 Landgren 1988, 289–308; T. Steinby 1963, 58; Torvinen 1982, 46–47. 
165 Sotilaskoulutuksen saanut Lagerborg aloitti toimittajauransa Papperslyktanissa 1861 ja siirtyi Helsingfors 

Dagbladin toimittajaksi saman vuoden lopulla. Lehden päätoimittajana hän oli 1865–82 ja hoiti välillä 
myös toimitussihteerin tehtäviä.

166 Landgren 1988, 296–297; T. Steinby 1963, 46–49.
167 A. R. Frenckell oli Stockholms Dagbladin toimittajana 1883–85, Hufvudstadsbladetin omistajana 1885–

1922 ja lehden päätoimittajana 1885–1928, sekä toimitti Tiden ja Veckans Krönika -lehtiä ja Dagens 
Pressiä 1916–22.

168 Landgren 1988, 300–303.
169 Freudenthal oli Folkwännenin toimittajana 1864–73, Vikingen-lehden avustajana 1871–74 ja Nya 

Pressenin avustajana lehden perustamisesta lähtien.
170 Suomen lehdistön historia, osa 5, 1988, 86. Lille toimi Åbo Underrättelserin avustajana 1870-luvun 

alkuun asti, oli Vikingen-lehden toimittajana 1870–72 ja vastaavana toimittajana 1874, Wiborgs 
Tidningin päätoimittajana 1873, Nya Pressenin päätoimittajana 1883–1900 ja 1906–14 sekä Dagens 
Pressin toimittajana 1914–17 ja avustajana 1917–21. Lisäksi hän työskenteli Ruotsissa Dagligt Allehandan 
toimittajana 1900–01 ja Stockholms Tidningenin toimittajana 1902–05.

171 Landgren 1988, 347, 351- 352. Vikingenin seuraajaksi perustettiin 1876 Helsingfors Annonsblad, joka 
ilmestyi huhtikuuhun 1883 asti. Helsingfors Annonsbladin nimi oli vuosina 1877–78 Dagens Nyheter ja 
vuosina 1879–83 Helsingfors.
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lipoliittisten tunnusten taakse heikensi kuitenkin nopeasti liberaalilehdistön asemaa, eikä 
siitä koskaan muodostunut Suomessa yhtä merkittävää tekijää kuin muualla Euroopassa. 
Helsingfors Dagblad säilytti asemansa Suomen johtavana sanomalehtenä 1880-luvulle asti, 
kunnes levikin romahtaminen ja poliittiset erimielisyydet johtivat lehden lakkauttamiseen 
maaliskuussa 1889. Sen paikan lehtikentällä ottivat sitoutumaton Hufvudstadsbladet ja 
ruotsinmielisten päälehti Nya Pressen.172

Samaan aikaan fennomaanien piirissä muhi ”isäkapina”: yrjökoskislaisten ”jungfen-
nomaanien” haastajaksi nousi uusi sukupolvi, joka uskoi vapaamielisyyteen, uskonnonva-
pauteen ja liberalismiin ja oli tyytymätön suomalaisen puolueen johtoon ja sanomalehtiin, 
erityisesti Uuteen Suomettareen. Ensimmäiseksi nuorten ajatukset näkyivät oululaisessa 
Kaiussa, jyväskyläläisessä Keski-Suomessa ja kuopiolaisessa Savossa sekä vuonna 1884 pe-
rustetussa Viipurin Sanomissa. Nuorsuomalaisuudeksi 1880-luvulla kehittyvän liikkeen 
juuret olivat 1870-luvun ylioppilasradikalismissa ja fennomaaniopiskelijoiden järjestöissä, 
Suomalaisessa Nuijassa ja KPT:ssä.173 

KPT-läisten johtoon nousi 1880-luvun alussa Jonas Castrén (1855–1922), joka oli ai-
kansa värikkäimpiä ja näkyvimpiä poliittisia henkilöitä. Nuorsuomalaisena ja perustus-
laillisena poliitikkona hän otti kiivaasti kantaa oikeaksi katsomiensa asioiden puolesta. 
Castrén herätti ympäristössään voimakkaita tunteita ja hänen poliittinen vaikutusvaltansa 
oli usein epäsuoraa: muut joutuivat miettimään jo etukäteen, miten hän reagoisi ehdotuk-
siin. Vesa Vareksen mukaan Castrenin idealismi kuului ajan henkeen, ja monet keskeiset 
nuorsuomalaisissa olivat mentaliteetiltaan hyvin samanlaisia.174

Castrénin rinnalle nousi 1880-luvun alkupuolella useita lehtityöstä innostuneita nuo-
ria miehiä. Heistä merkittävimpiä oli Eero Erkko (1860–1927)175, Päivälehden perustaja ja 
nuorsuomalainen poliitikko. Erkko aloitti lehtimiesuransa Keski-Suomen päätoimittajana 
1886. Lehden omisti Jonas Castrénin veli, ja sitä olivat ennen Erkkoa toimittaneet veljekset 
Pekka Brofeldt (1864–1945)176 ja Juhani Aho (1861–1921)177. 

Päivälehden perustamista valmisteltiin vuodesta 1886 lähtien, ja kokouksia oli muun 
muassa Tampereen laulujuhlien yhteydessä kesällä 1888. Asia eteni hitaasti, ja eräs Tampe-

172 Landgren 1988, 298–308. 
173 KPT-lyhenteen ensisijainen merkitys on ”Koko programmi toimeen”, mutta siihen on liitetty myös muita 

merkityksiä, muun muassa ”Kansan pyhä tahto” ja ”Kaikkien punaisten toverien seura”.
174 Vares 1998 (verkkojulkaisu); Vares 2000, 77–79.  Joonas Castrén oli 1903–05 karkotettuna Tukholmassa. 

Hän oli talonpoikaissäädyn jäsen 1885–94 ja 1905–06 valtiopäivillä, Nuorsuomalaisen puolueen 
kansanedustaja 1907–14 sekä vuoden 1917 ensimmäisillä valtiopäivillä.

175 Eero Erkko oli Ilmarisen avustajana ja oikolukijana 1880-luvun alkupuolella, toimi Keski-Suomen 
päätoimittajana 1887–89, Päivälehden päätoimittajana 1889–1900 ja toimituksen jäsenenä 1900–03, 
Amerikan Kaiku -lehden julkaisijana ja toimittajana 1903–05, Viikon Viestin toimittajana 1908 ja 
Helsingin Sanomien johtokunnan puheenjohtajana 1905–08 ja 1922–27 ja päätoimittajana 1908–18 ja 
1920–27.

176 P. Brofeldtin aloitti toimittajauransa toveri- ja osakuntalehdissä, toimitti Keski-Suomea 1886, oli Savon 
aputoimittajana 1887–90 ja päätoimittajana 1890–91 sekä Uuden Savon päätoimittajana 1891–1903. 
Lisäksi hän toimi Savon Viikkolehden päätoimittajana 1891, Kotimaa-lehden päätoimittajana 1906–10 
sekä Uuden Kuvalehden vastaavana toimittajana ja toimitussihteerinä 1891–1903.

177 Juhani Ahon virallinen nimi oli vuoteen 1907 asti Johannes Brofeldt. Hän toimi Uuden Suomettaren 
kokousreportterina ja aputoimittajana 1882, toimitti Keski-Suomea 1886–87 ja Savoa 1887–89 sekä 
työskenteli Päivälehden toimittajana ja kirjeenvaihtajana 1890–1903 ja Helsingin Sanomien avustajana 
1904–21. Lisäksi hän toimi Kaiun kirjeenvaihtajana 1880-luvulla.
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reen kokoukseen osallistunut raportoikin Eero Erkolle jälkeenpäin hieman turhautuneena: 
”Ei siitä kokouksesta juuri asiallista hyötyä ollut, mutta saatiinhan toki kuulla, että jokaisel-
la oli jotenkin uskalias ohjelma. Osakkeilla sitä ajateltiin. En minä siihen sentään usko. Jo-
kin yksityinen mies sen etupäähän täytyy ilmestyä, muuten ei se mene.” Eero Erkko ei ollut 
tuolloin vielä mukana lehtihankkeen ydinryhmässä, vaikka seurasikin sitä tarkkaan sivus-
ta. Kun muut olivat jo luopumassa hankkeesta, hän astui sen johtoon syksyllä 1889. Toimi-
tustyöhön hän sai avukseen muun muassa Edvard Oskar Sjöbergin (1861–1908), jolla oli 
jo ennestään hieman kokemusta sanomalehden toimittamisesta pääkaupunkiseudulla.178

Alun taloudellisten vaikeuksien jälkeen Päivälehden toiminta vakiintui, toimituskunta 
kasvoi ja lehti kohosi merkittäväksi valtakunnalliseksi julkaisuksi.179 Samaan aikaan lehden 
päätoimittaja Eero Erkosta tuli sanomalehtimiesten ammatillisen yhteistoiminnan voima-
hahmo.

3.2 Poliittinen monilehtijärjestelmä syntyy

Valtiopäiväpuolueet alkoivat rakentaa puolueorganisaatioitaan. Ruotsinkielisen puolueen 
tammikuussa 1896 pidettyyn kokoukseen osallistui peräti 700 puolueen kannattajaa. Ko-
kouksen pääaiheita olivat koulu-, virkakieli- ja äänioikeuskysymykset. Kokouksessa valit-
tiin 20-jäseninen delegaatio hoitamaan puolueen käytännön asioita, mikä kiinteytti puo-
lueen organisaatiota. 

Fennomaanit kokoontuivat kesäkuussa 1896 omaan puoluekokoukseensa. Sitä val-
misteli ”suomalainen puolueklikki”, johon kuuluivat mm. Y. S. Yrjö-Koskinen, Agathon 
Meurman (1826 -1909)180, Johan Richard Danielson-Kalmari (1853–1933)181, Ernst Gus-
taf Palmen (1849–1919)182, Uuden Suomettaren päätoimittaja Viktor Löfgren, ja ”nuorten” 
edustajana K. J. Ståhlberg (1865–1952). Kokouksen osanottajat olivat pääasiassa entisiä 
valtiopäivämiehiä ja suomenkielisten sanomalehtien toimittajia. Kokouksessa käsiteltiin 
seuraavilla valtiopäivillä esillä olevia asioita, mutta käsittelyllä ei ollut merkittävää vaiku-
tusta edustajien valtiopäiväkäyttäytymiseen. Mitään varsinaisia puolue-elimiä ei tässä ko-
kouksessa asetettu.183 

Nuorsuomalaiset hyväksyivät oman puolueohjelmansa 1894, ja siitä muodostui perusta 
myös nuorsuomalaisten sanomalehtien ohjelmille. Puolueohjelma syntyi tarpeeseen: ”van-
hat” olivat vahvistaneet asemiaan valtiopäivillä ”nuorten” kustannuksilla, ja nuorsuoma-
laiset tarvitsivat Vesa Vareksen mukaan käyttöönsä uuden, innostavan propaganda-aseen. 

178 Eero Erkko 1929, 4–7. E. O. Sjöberg oli Finland-lehden toimittajana 1890, Päivälehden toimitussihteerinä 
1890–99 ja Pohjois-Savon toimittajana 1905–06. 

179 Muun muassa Zetterberg 2001, 165–183.
180 Meurman oli Åbo Tidningarin aputoimittajana 1857-58, Helsingin Uutisten toimittajana 1862-63, 

Finland–lehden päätoimittajana 1886-88 ja toimi Uuden Suomettaren ja Kirjallisen Kuukausilehden 
avustajana.

181 Danielson-Kalmari oli Valvojan päätoimittajana 1881–84 ja kuului Uuden Suomettaren keskeisiin 
avustajiin.

182 Palmen oli Valvojan päätoimittajana 1887–91 ja Oma Maa -lehden päätoimittajana 1907–11.
183 Leino-Kaukiainen 1994, 21.
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Ohjelman valmistelusta vastasi Julius Anshelm Lyly (1856–1903)184, Eero Erkon tärkeä aa-
teveli ja lehtimieskumppani. Lopullisen tekstin muotoiluun osallistuivat muun muassa Ee-
ro Erkko, K. J. Ståhlberg, Theodor Homén (1858–1923)185 ja Theodor Rein (1838–1919).186 

Nuorsuomalaisten puolueohjelman julkistaminen oli tärkeä etappi suomalaisten puo-
lueiden välisessä valtataistelussa. Edellisillä vuosikymmenillä alkanut lehtitaistelu jatkui 
edelleen, ja uusia lehtiä perustettiin 1890-luvun alussa eri puolille maata. Entisten sano-
malehtien poliittisesta linjasta käytiin kovaa taistelua, ja tilannetta puitiin myös Päiväleh-
den kustannusosakeyhtiön johtokunnan kokouksessa marraskuussa 1894. Puheenjohtaja 
Theodor Homén oli huolissaan nuorsuomalaisten lehtien hitaasta lisääntymisestä ja kysyi 
paikalla olevilta, eikö millään tavoin voitaisi saada maaseutulehtiä muuttumaan enemmän 
”meidän” linjan mukaisiksi. Kysymykseen vastattiin ”…ettei siihen voi vaikuttaa muuten 
kuin puhelemalla lehtien toimittajien ja vaikuttavain kannattajain kanssa, mutta niin var-
moja mielipiteitä kuin näillä tavallisesti on, oli turha yrittääkään saada muuttumaan, jol-
leivät ne jo ennestään kallistuneet nuorien puoleen…”.187

Homénin huoli osoittautui turhaksi, sillä nuorsuomalaisten lehtien määrä kasvoi seu-
raavina vuosina hyvin nopeasti. Vuonna 1895 niitä oli 12 ja kymmenen vuoden kuluttua 
jo 19.188 Lehtien päätoimittajina oli monia näkyviä nuorsuomalaisia, joilla oli huomattava 
vaikutus paikkakuntansa poliittiseen elämään. Heitä olivat muun muassa Viipurin Sano-
mien J. A. Lyly, Keski-Suomen Kyösti Kanniainen (1871–1915)189 ja Pohjalaisen Ossian 
Ansas (1856–1916)190. 

Ruotsalainen puolue oli vuoden 1896 puoluekokouksesta huolimatta aatteellisesti var-
sin sirpaleinen. Monet puolueen jäsenet kannattivat liberalismia, demokraattisia uudis-
tuksia ja perustuslaillisten oikeuksien vahvistamista. Perinteinen ruotsinkielinen eliitti oli 
aristokraatteja, jotka puolustivat oikeuksiaan ja yhteiskunnallista asemaansa. Lopputulok-
sena oli sekoitus konservatismia ja vapaamielisyyttä, virkavaltaisuutta ja demokratiaa.191

Aatteellisen linjan epämääräisyydestä johtuen ruotsinkielinen lehdistö oli 1890-lu-
vun lopulla melko heterogeenista. Nya Pressen säilytti asemansa poliittisena päälehtenä, 
ja maakuntiin perustettiin useita sen linjaa kannattavia uusia lehtiä. Hufvudstadsblade-
tin omistuspohjaa muutettiin 1892, ja yksityinen omistaja vaihtui osakeyhtiöksi. Entisen 

184 Lyly (aikaisemmin Begh) oli Kaiun toimittajana 1883–84 ja kierteli seuraavina vuosina kieltenopettajana 
Helsingissä, Hämeenlinnassa ja Turussa. Vuonna 1889 hän väitteli tohtoriksi ja muutti Viipuriin 
Klassillisen Lyseon kielten opettajaksi. Hän liittyi 1889 Viipurin Sanomien toimituskuntaan ja oli lehden 
omistaja ja päätoimittaja 1894–1901.

185 Homén oli fysiikan professori ja poliitikko. Hän kuului sekä Päivälehden että Suomalaisen Kansan 
johtokuntaan.

186 Vares 2000, 49–57. Rein toimi Uuden Suomettaren avustajana 1870-luvulta lähtien ja Valvojan 
päätoimittajana vuosina 1885–87.

187 HSSOY:n johtokunnan pöytäkirja 27.11.1894. PA. Kokoukseen osallistuivat Homen, Erenius, Svanljung, 
Ståhlberg, Erkko ja Reijonen. 

188 Leino-Kaukianen 1988, 486–487.
189 Kanniainen aloitti lehtityön Kaiun ja Keski-Suomen avustajana, toimi Keski-Suomen päätoimittajana 

vuosina 1893–1906 ja oli Tampereen Sanomien vastaavana toimittajana 1906–15.
190 Ansas (aikaisemmin Husberg) oli opiskeluaikanaan useiden lehtien valtiopäiväkirjeenvaihtajana. Ennen 

Pohjalaisen perustamista hän toimi neljä vuotta Vasa Tidningin toimittajana. Pohjalaisen päätoimittajana 
hän oli 1890–1901 ja 1911–15 ja Pohjan Pojan päätoimittajana 1907–07 ja 1909 sekä toimi Vaasan 
Ilmoituslehden vastaavana toimittajana 1902–05.

191 Leino-Kaukiainen 1988, 499–500.
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omistajan A. R. Frenckellin asema lehden johdossa kuitenkin säilyi, koska hän omisti edel-
leen pääosan lehden osakkeista. Poliittisesti lehti halusi pysyä riippumattomana, vaikka 
lähestyikin vuodesta 1893 alkaen ruotsalaisen puolueen näkemyksiä. Yleisön palvelemisen 
ohessa lehti piti tiukasti kiinni taloudellisesta kannattavuudestaan, ja vältti joutumasta ris-
tiriitoihin viranomaisten kanssa.192

Ensimmäiset varsinaiset työväenlehdet syntyivät vuosisadan vaihteessa. Työväenleh-
deksi on tässä tutkimuksessa katsottu Pentti Salmelinin määritelmän mukaisesti lehti, jon-
ka toimituspolitiikan suuntaviivat olivat työläisten tai heidän muodostamiensa toiminta-
ryhmien määrättävissä ja joka ohjelmassaan ilmaisi käsittelevänsä ensi sijassa työväestöä 
koskevia kysymyksiä ja toimivansa väylänä työväen ajatusten ilmaisemiseen.193 

Helsingin Työväenyhdistyksen julkaisema Työmies ilmestyi maaliskuusta 1895 lähti-
en, Länsi-Suomen Työmies perustettiin Turkuun tammikuussa 1899 ja Kansan Lehti Tam-
pereelle pari kuukautta myöhemmin. Kotkaan samoihin aikoihin perustetun Itä-Suomen 
Työmiehen historia jäi lyhyeksi, sillä lehti lopetettiin julkaisuoikeuksiin liittyvän kiistan 
takia muutaman kuukauden kuluttua. Ruotsinkielinen Arbetaren perustettiin Helsinkiin 
1901 ja Työ-lehti Viipuriin 1905. Suurlakon jälkeen työväenlehtiä tuli suuri joukko lisää. 
Niitä rahoittivat osakeyhtiöt tai osuuskunnat, joissa osakkaina oli sekä yksityisiä henkilöitä 
että järjestöjä. Järjestely poikkesi esimerkiksi Ruotsista, jossa sosiaalidemokraattiset lehdet 
olivat pääosin puolueen omistamia.194

Työväenpuolueen ja puoluelehtien välistä suhdetta ja puoluelehtien ohjausta käsiteltiin 
Suomen Työväen Puolueen puoluekokouksessa Viipurissa 1901, ja samalla päätettiin puo-
luelehtien toimittajien asemasta puolueorganisaatiossa. Tällä päätöksellä luotiin pohjaa so-
siaalidemokraattisen puolueen ja työväenlehtien suhteelle. Kysymys oli kuitenkin useim-
miten vain teknisestä järjestelystä, jolla ei ollut suurta vaikutusta lehtien toimittamiseen.195 

Porvarillisten puolueiden suhde omaan lehdistöönsä säilyi suurlakkoon asti huomatta-
vasti väljempänä. Niillä ei ollut vielä kiinteää puolueorganisaatiota, ja sanomalehdet olivat 
puolueessa pikemminkin isännän asemassa kuin puolueohjauksen kohteena. Haparoivia 
yrityksiä puoluelehtien ohjauksesta toki jo oli, mistä kertoo hyvin edellä kuvattu Päivä-
lehden johdossa 1894 käyty keskustelu maaseutulehtien kannan muuttamisesta enemmän 
”nuorten” linjan mukaiseksi.

Lehtimiesten lujaa sidettä poliittiseen toimintaan kuvaa se, että vuosina 1861–1906 
heistä toimi jossain vaiheessa valtiopäiväedustajina yli 120. Eniten heitä oli porvarissää-
dyssä (45), sitten papistossa (33) ja aatelissäädyssä (30). Talonpoikaissäädyssä toimittaja-
taustaisia edustajia oli 14. Valtiopäivämiehiä olivat muun muassa Edvard Bergh, Robert 
Lagerborg, Anders Chydenius, Robert Castrén (1851–1883)196, Eero Erkko, Ossian An-

192 Leino-Kaukiainen 1988, 500–502; G. Steinby 1981, 88–90.
193 Salmelin 1967, 19–20. 
194 Leino-Kaukiainen 1988, 539–540, 543–545. 
195 Ensimmäisen Suomen Työväen Puoluekokouksen Pöytäkirja 1901, 140; Salmelin 1967, 243; Nygård 1987, 

39–42.
196 R. Castrén oli Helsingfors Dagbladin toimittajana vuodesta 1872 lähtien, toimi lehden Pariisin 

kirjeenvaihtajana 1876 ja päätoimittajana 1882–83, oli yksi Finsk Tidskriftin perustajista ja toimi lehden 
toimituksen jäsenenä 1876–83 ja kuului myös Juridiska Tidskriftin toimituskuntaan.
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sas, Karl Henrik Lindholm (1843–1901)197, Kyösti Kanniainen, Leonard von Pfaler (1856–
1921)198, Gabriel Lagus (1837–1896), Ernst Linder (1838–1868)199, Yrjö Mäkelin (1875–
1923)200, August Schauman, Axel Lille ja Viktor Löfgren. Senaattoreiksi kohosivat J. V. 
Snellman, Robert von Trapp (1802–1875)201, K. G. Ehrström (1822–1886) ja Georg Zacha-
rias Forsman (Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen).202 

Pohjoismaihin 1800-luvun viimeisillä vuosikymmenillä kehittynyt poliittinen lehdis-
töjärjestelmä oli Raimo Salokankaan mukaan kattavuudeltaan ja rakentumistavaltaan 
omaleimainen. Aiemmin ”yleisen mielipiteen” syntyvaiheissa yksityisomistetut, yhden tai 
muutaman hengen omistamat sanomalehdet olivat ottaneet kantaakseen ja vahvistaakseen 
nousevan porvariston äänen. Pohjoismainen puoluelehtijärjestelmä syntyi, kun kansa-
laisyhteiskunnan eri ryhmät perustivat itselleen uusia äänenkannattajia. 

Suomeen syntynyt monilehtijärjestelmä vastaa Niels Thomsenin kuvaamaa tanskalaista 
puoluelehtijärjestelmää, joka oli täydellinen, kun kussakin kaupungissa ilmestyi jokaisen 
poliittisen perussuuntauksen äänenkannattaja. Lehdet edustivat jotakin poliittista suuntaa 
tai puoluetta, jonka ytimen muodosti sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti eriyty-
nyt ryhmä tai luokka. Pohjoismaissa 1800-luvun lopulla tapahtunut puoluemuodostus oli 
luokka- tai eturyhmäpohjaista; jokaisella puolueella oli oma sosiaalisesti eriytynyt ja puo-
lueelle leimaa antava kannattajakuntansa.203

Suomessa lehdistö jakaantui 1890-luvulla poliittisten linjojen mukaan vanhasuoma-
laisiin, nuorsuomalaisiin, ruotsinkielisiin ja työväenlehtiin. Puolueryhmien sisään mah-
tui kuitenkin edelleen monenlaisia aatevirtauksia, jotka eriytyivät vasta ensimmäisten 
eduskuntavaalien alla puolueiden laatiessa varsinaisia puolueohjelmiaan. Seurauksena oli 
muun muassa maalaisliittolaisten irtaantuminen omaksi puolueekseen.

3.3 Lehtitalous laajenee nopeasti

Poliittisista sidoksistaan huolimatta sanomalehden menestys riippui viime kädessä sen 
taloudellisesta perustasta. Talouden nousukausi vaikutti positiivisesti suomalaisten sano-
malehtien talouteen ja journalismin kehitykseen 1800-luvun toisella puoliskolla. Ilmoi-
tusmyynti kasvoi nopeasti ja lehtien ilmestymiskerrat ja sivukoko sen mukana. Kehitystä 
kiihdytti sanomalehtien välinen kilpailu, jonka kiristyessä myös lehtien ulkoasuun alettiin 

197 Lindholm oli Wiborgs Tidningin toimittajana 1869–70, Helsingfors Dagbladin toimittajana 1871–87 ja 
taloudenhoitajana 1875–88.

198 Leonard von Pfaler työskenteli Helsingfors Dagbladissa vuosina 1877–85.
199 Linder toimi Wiborg-lehden avustajana vuodesta 1859, osallistui Barometren-lehden perustamiseen ja 

toimi sen päätoimittajana 1861, kuului Päivättären perustajiin ja oli lehden päätoimittajana 1863–64 ja oli 
samaan aikaan myös Åbo Underrättelserin avustajana. Lisäksi hän avusti Helsingfors Dagbladia vuodesta 
1862 lähtien. 

200 Mäkelin avusti Työmiestä vuodesta 1897 lähtien, toimi Kansan Lehden päätoimittajana 1900–06, 
Oikeus-lehden vastaavana toimittajana 1906, Kansan Tahdon päätoimittajana 1907–14 ja 1917–18, 
Oulun Sanomien päätoimittajana 1915–17, Pohjan Kansan toimittajana 1922 ja Uuden Pohjan Kansan 
päätoimittajana 1923.

201 Trapp toimi Helsingfors Tidningarin päätoimittajana 1834–38. Hänet valittiin senaattoriksi vuonna 1856.
202 Toimittajatietokanta 1771–1921. Ehrström oli Morgonbladetin toimittajana 1849–50.
203 Salokangas 1998, 48–49.
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kiinnittää enemmän huomiota.
Pekka Mervola kuvaa sanomalehtien ulkoasussa tapahtuneita muutoksia kierteenä, joka 

sai käyttövoimansa tekniikan kehityksestä ja ilmoitustilan ja journalistisen sisällön kas-
vusta. Kehitys sanomakirjasta sanomalehdeksi käynnistyi 1850-luvulla, kun pikapainoko-
neet rautaisine painimineen korvasivat puiset, kirjojen painamiseen tarkoitetut käsipai-
not. Paperin valmistuksen teollistuminen ja hinnan lasku 1870-luvulla vaikuttivat osaltaan 
myönteisesti lehtien ilmestymiskertojen lisääntymiseen ja palstatilan kasvuun. Pikapai-
nojen myötä lehtien painaminen nopeutui ja sivukokoa pystyttiin kasvattamaan. Yleisen 
talouskasvun myötä palveluja ja tavaroita markkinoivat ilmoitukset lisääntyivät ja veivät 
joissakin lehdistä jo etu- ja takasivun, eli puolet koko painopinta-alasta.204 

Sanomalehtien koot kasvoivat nopeasti 1870-luvulta lähtien. Uudessa Suomettaressa 
palstamäärää ja sivukokoa kasvatettiin aluksi maltillisesti, ettei sisällön kasvusta tulisi liian 
suurta taakkaa lehden toimittajille. Kasvu kiihtyi 1880-luvulla, ja 1890-luvulla Uusi Suo-
metar ilmestyi ajoittain yhdeksänpalstaisina ”lakanoina”. Samaa luokkaa oli kooltaan myös 
suurin ruotsinkielinen sanomalehti Hufvudstadsbladet. Vuosisadan vaihteeseen mennes-
sä myös Päivälehti oli kasvanut kahdeksanpalstaiseksi ja Keski-Suomikin kuusipalstaisek-
si. Kun palstatilaa ei voitu enää vanhoilla painokoneilla kasvattaa, lehdet hankkivat käyt-
töönsä uusia painokoneita. Monisivuisten lehtien painamiseen soveltuvat rotaatiokoneet 
otettiin käyttöön Hufvudstadsbladetissa 1896, Uudessa Suomettaressa 1899, Päivälehdessä 
1904 ja Uudessa Aurassa 1905. Vanhat ”lakanalehtien” painamiseen käytetyt pikapainoko-
neet myytiin Helsingin ulkopuolella ilmestyville lehdille, ja tästä syystä niiden koko kasvoi 
huomattavasti vielä 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä.205 

Lehtien jakelu ja uutishankinta kehittyivät rinnakkain liikenneyhteyksien ja tietoliiken-
teen kehityksen kanssa. Puhelinyhteyksien rakentaminen paransi uutishankinnan mah-
dollisuuksia huomattavasti. Ensimmäiset puhelinkeskustelut käytiin Suomeen vuonna 
1877, ja 1880-luvun puolessa välissä puhelinlaitos oli jo 19 kaupungissa.

Lennättimen keksiminen 1800-luvun alkupuolella aiheutti suoranaisen vallankumo-
uksen tiedonvälityksessä. Uutisten välittäminen nopeutui ja samalla niiden merkitys sa-
nomalehdille kasvoi – uutisista tuli lehtien keskeistä sisältöä ja myyntivaltteja. Suomeen 
ensimmäiset sähkeet tulivat 1850-luvulla. Siemensin rakentama lennätinlinja Pietarista 
Helsinkiin valmistui vuonna 1855, ja Turun ja Tornion lennätinlinja yhdistettiin Ruotsin 
lennätinverkkoon vuonna 1860. Saman vuosikymmenen lopulla laskettiin lennätinkaapeli 
Uudestakaupungista Pohjanlahden yli Ruotsiin. Lennätinverkko laajeni seuraavien vuo-
sikymmenten aikana koko maahan, ja 1880-luvulla se ylsi kaikille Suomen tärkeimmille 
paikkakunnille. 206 

Uutissähkeiden välittäjiksi syntyi 1830-luvulta lähtien sähkösanomatoimistoja, jotka 
keräsivät uutisia tärkeistä ja kiinnostavista tapahtumista ja välittivät niitä maksusta sano-
malehdille. Ensimmäiset sähkösanomatoimistot perustettiin Ranskaan, Saksaan ja Eng-
lantiin. Suomalaiset lehdet saivat ulkomaanuutisensa vuosisadan vaihteeseen asti pääosin 

204 Mervola 1995, 97–98, 124–125, 129–134. 
205 Mervola 1995, 105–116, 120, 138; Suomen lehdistön historia, osa 5, 1988, 143–147, 332–333; Suomen 

lehdistön historia, osa 6, 1988, 285–286; Suomen lehdistön historia, osa 7, 1988, 189–191, 201–204. 
206 Vesikansa 1997, 88–89; Keränen 1984, 42–43.
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Pietarin kautta.  Vuonna 1887 perustettu Suomen Sähkösanomatoimisto keskittyi koti-
maanuutisten välittämiseen Helsingin ulkopuolella ilmestyville lehdille. Sähkösanomatoi-
miston asiakasmäärä lisääntyi nopeasti, ja ensimmäisen toimintavuoden lopussa silloisista 
52 sanomalehdestä 33 oli toimituksen asiakkaita. Pienille lehdille toimiston välittämät uu-
tiset olivat kuitenkin liian kalliita.207

Vuonna 1897 sen kilpailijaksi perustettiin Suomalainen Uutistoimisto, ja monet leh-
det siirtyivät sen asiakkaiksi. Routavuodet koettelivat kuitenkin molempia sähkösanoma-
toimistoja; niiden saamat alennukset poistettiin ja vuonna 1902 Suomen Sähkösanoma-
toimiston oikeus uutisten välittämiseen lakkautettiin. Se muuttui ilmoitustoimistoksi, ja 
maan ainoana tietotoimistona jatkoi Suomalainen Uutistoimisto.208 

Julkaisujen ennakkosensuuri oli voimassa suurlakkoon asti. Se vaikutti toimitusten työ-
prosesseihin ja aikatauluihin. Lehden oikovedos piti viedä hyvissä ajoin ennen painamisen 
aloittamista painoasiamiehelle, joka tarkastuksen jälkeen joko hyväksyi tai kielsi lehden 
julkaisemisen. Lehdestä voitiin määrätä poistettavaksi kokonainen artikkeli tai uutinen tai 
osia siitä. Painoasiamies saattoi myös vaatia otsikoinnin muuttamista tai piirrosten ja ku-
vien poistamista. Jos toimitus ei hyväksynyt painoasiamiehen esittämiä poistoja, se saattoi 
vedota Painoasiain ylihallitukseen, joka ratkaisi asian. Helsingin ulkopuolella ilmestyneet 
lehdet eivät kuitenkaan yleensä käyttäneet vetoomusoikeuttaan, koska postin kulku oli hi-
dasta ja päätöstä odotellessa lehden ilmestyminen olisi entisestään viivästynyt.

Painoasiamiehen tehtäviin kuului myös ulkomailta tilattujen painotuotteiden tarkas-
taminen. Monet painoasiamiehet työskentelivät posti- ja lennätinlaitoksessa, ja tehtävän 
hoitaminen tapahtui varsinaisen työn ohessa. Painoasiamiehet kuuluivat paikkakuntansa 
sivistyneistöön tai virkamieskuntaan. Huomattava osa heistä työskenteli oikeuslaitoksen 
palveluksessa. Toimittajia oli painoasiamiesten joukossa 1800-luvun toisella puoliskolla 
melko vähän. Useissa lehdissä toimittajana työskennellyt Hugo Reinhold Wennerström 
(1855–1903)209 toimi painoasiamiehenä Vaasassa, Helsingissä ja Turussa. Ilmarisen toimit-
taja Johan Oskar Immanuel Rancken (1824–1895)210oli painoasiamiehenä Vaasassa ja Aa-
mulehden ja Koin entinen toimittaja Herman Niemi (1857–1922)211 Tampereella. Harvi-
naisempaa oli, että päätoimittajan ja painoasiamiehen tehtävät yhdistettiin. Näin kävi kui-
tenkin Frans Brummerille (1847–1893)212, joka oli Tampereen Sanomien päätoimittajana 
vuosina 1887–1893 ja toimi samaan aikaan myös Tampereen painoasiamiehenä. Virallisen 
lehden toimittajista Pehr Stolpe toimi painoasiamiehenä Helsingissä vuosina 1870–1878. 

Kun kenraalikuvernöörin valtaa 1890-luvulla lisättiin, joutuivat painoasiamiehet usein 
puun ja kuoren väliin. Kiertokirjeiden ja ohjeiden määrä lisääntyi ja painoasiamiehiä ke-
hotettiin jatkuvasti tekemään työnsä tarkemmin. Samanaikaisesti toimittajien vastarinta 
kasvoi, ja painoasiamiesten määräykset koettiin laittomiksi ja kohtuuttomiksi. Välit kiris-

207 Rantanen 1987, 21–23, 144.
208 Rantanen 1987, 23–25; SSLH-matrikkelikortisto.
209 Wennerström oli toimittajana Åbo Underrättelserissä 1884–85, Finlandissa 1889–92 ja aikakauslehti 

Väktarenissa 1893–94 sekä toimi useiden lehtien avustajana.
210 Rancken oli Ilmarisen toimittajana 1851–52 ja 1854–55.
211 Niemi oli toimittajana Koi-lehdessä 1880, toimi Aamulehden avustajana ja toimittajana 1881–94 sekä 

toimitti Kansakoulun Lehteä, Kyläkirjaston Kuvalehteä ja Lasten Kuvalehteä.
212 Brummer aloitti lehtityön Keski-Suomen avustajana ja toimittajana 1870- ja 1880-luvuilla ja toimi 

Tampereen Sanomien päätoimittajana 1887–93.
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tyivät joskus akuuteiksi konflikteiksi, joita ratkottiin oikeudessa useissa kaupungeissa.213

Ennakkosensuuria vielä suuremman ongelman lehdille muodostivat lakkauttamiset. 
Vuosina 1899–1905 ilmestyneistä 116 sanomalehdestä määräajaksi lakkautettiin 46 (39,7 
%) ja kokonaan 26 lehteä (22,4 %). Niistä 11 oli ruotsinkielistä ja 15 suomenkielestä. Kol-
men lehden osalta lakkautus johtui siitä, ettei lehdellä ollut viranomaisten hyväksymää 
vastaavaa toimittajaa.  Tavallisesti lehti lakkautettiin ensin määräajaksi ja myöhemmin ko-
konaan. Suurten pääkaupungissa ilmestyvien lehtien (Nya Pressen, Aftonposten, Päivä-
lehti) lisäksi lakkautettiin useita maakunnissa ilmestyviä lehtiä. Ankarimmin lakkautuk-
set kohdistuivat viipurilaisiin lehtiin – kaupungissa ilmestyvistä viidestä sanomalehdestä 
lakkautettiin Viipurin Sanomat, Wiborgsbladet ja Östra Finland. Kokonaan lakkautetuis-
ta suomenkielisistä lehdistä lähes kaikki kuuluivat perustuslaillisten leiriin. Määräaikaisia 
lakkautuksia ja varoituksia kohdistui kuitenkin myös myöntyväisyyslinjaa kannattaviin 
sanomalehtiin. Kokonaan ilman sanktioita selvisivät ainoastaan vanhasuomalaiset Uusi 
Aura ja Satakunta.214

Kun painoasioiden valvonta siirtyi sensuurikomitealta takaisin Painoasiain ylihallituk-
selle, lakkautukset vähenivät. Viimeinen kokonaan lakkautettu lehti oli Päivälehti, jon-
ka julkaiseminen lopetettiin kenraalikuvernööri Bobrikoffin murhan jälkeen kesäkuussa 
1904. Lehdelle oli annettu sitä ennen useita varoituksia ja se oli ollut lakkautettuna neljä 
kertaa, yhteensä 11 kuukautta. 

Helsingin Sanomat alkoi ilmestyä saman vuoden syksyllä. Lehden vastaavana toimit-
tajana oli maisteri Paavo Warén (1872–1933)215, mutta käytännössä lehden toimitukses-
ta vastasi Päivälehden päätoimittaja Santeri Ingman (1866–1937)216. Helsingin Sanomien 
kustannusyhtiön, Sanoma Osakeyhtiön, osakkaista pääosa oli Päivälehden kustannusyhti-
öön kuuluneita henkilöitä.217

Vuoden kuluttua sanomalehtien sensuuritilanne muuttui nopeasti. Ennakkosensuuri 
poistettiin suurlakon jälkeen ja painoasiamiesten virat lakkautettiin. Lehtien valvonta siir-
tyi nyt rikosoikeuden piirin, ja lehtien kollektiivisista rangaistuksista siirryttiin henkilö-
kohtaisiin vastuisiin.

3.4 Toimitukset kasvavat ja työ alkaa eriytyä

Lehdistön toimintaedellytysten muuttuessa myös toimitustyössä tapahtui huomattavia 
muutoksia. Toimitukset kasvoivat, tekniikka kehittyi ja toimittajien ammattitaito kasvoi 
suurin harppauksin. 

213 Leino-Kaukiainen 1984, 118–122.
214 Leino-Kaukiainen 1984, 166–168. Östra Finland lakkautettiin jo helmikuussa 1899. Leino–Kaukiaisen 

mukaan lehden lakkauttaminen oli tarkoitettu varoitukseksi muille lehdille. Sen tilalle perustettiin 
kuukauden kuluttua uusi lehti, Wiborgs Nyheter.

215 Waren oli Helsingin Sanomien päätoimittajana 1904–05. Varsinainen työura oli virkamiehenä ja 
opettajana.

216 Herman Alexander (Santeri) Ingman (vuodesta 1907 lähtien Ivalo) aloitti lehtityön Laatokka-lehden ja 
Valvojan avustajana 1886–87, työskenteli Päivälehdessä vuosina 1890–1904 ja Helsingin Sanomissa 1904–
37 (päätoimittajana 1918–20 ja 1932) sekä toimi ulkomaisten lehtien kirjeenvaihtajana.

217 HSSOY:n johtokunnan pöytäkirja 1.7., 16.8. ja 4.9.1904. PA; Leino-Kaukiainen 1988, 481–482.
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Toimittajien lisääntyessä erilliset toimitustilat tulivat välttämättömiksi. Suurten helsin-
kiläislehtien lisäksi varsinaiset toimitustilat saivat 1880-luvulla muun muassa turkulainen 
Uusi Aura ja kuopiolainen Savo. Tamperelaisella Aamulehdellä oma toimitus oli jo lehden 
perustamisesta vuodesta 1882 lähtien.218

Toimitusten koko määräytyi pääasiassa lehden taloudellisten resurssien, palstatilan ja 
ilmestymistiheyden mukaan. Toimitusten kasvua on arvioitu Suomen lehdistön historiassa 
muun muassa painoasiain ylihallituksen vuonna 1899 kokoamien tietojen pohjalta. Kah-
den tai kolmen toimittajan lehtiä oli Painoasiain ylihallituksen kokoamien tietojen mu-
kaan 43 prosenttia kaikista Suomessa tuolloin ilmestyneistä sanomalehdistä ja suurempia 
toimituksia oli vain 13 lehdessä (16,5 %). Noin 40 prosenttia sanomalehdistä oli edelleen 
”yhden miehen lehtiä”, jossa päätoimittajalla oli vain tilapäisiä apulaisia.219 

Lehtien välinen kilpailu kasvatti helsinkiläisten lehtien toimitusten kokoa muuta maata 
nopeammin. Hufvudstadsbladetilla oli vuosisadan vaihteessa jo kymmenkunta vakinaista 
toimittajaa, useita kokousreferenttejä ja tilapäisiä toimittajia sekä suuri määrä avustajia. 
Uuden Suomettaren, Päivälehden ja Nya Pressenin toimituksiin kuului päätoimittajan ja 
toimitussihteerin lisäksi neljästä kuuteen muuta toimittajaa.220 

Helsingin ulkopuolella ilmestyneiden lehtien toimitukset olivat tuolloin kooltaan melko 
vaatimattomia, mutta lehtien välillä oli myös melkoisia eroja. Esimerkiksi Turussa, Tampe-
reella ja Viipurissa vuosina 1895–1900 ilmestyneiden lehtien toimituskunnat poikkesivat 
toisistaan huomattavasti, vaikka lehdet palstatilaltaan ja ilmestymistiheydeltään muistut-
tivat toisiaan. 

Turkulaisista lehdistä Åbo Underrättelser ilmestyi kaikkina viikonpäivinä, Uusi Aura ja 
Åbo Tidning kuusi kertaa viikossa ja Turun Lehti kolme kertaa viikossa.  Åbo Underrät-
telserillä oli neljä toimittajaa, Uudella Auralla ja Åbo Tidningillä kolme ja Turun Lehteä 
toimitti yksinään opettaja-toimittaja Johan Fridolf Hagfors (1857–1931)221. Lehdet olivat 
sivukooltaan melko samanlaisia, pienin niistä oli viisipalstainen Turun Lehti.222

Tamperelaiset lehdet olivat kooltaan turkulaisia jonkin verran pienempiä ja ilmestyivät 
hieman harvemmin. Toimittajien määrä vaihteli niissä melko paljon. Aamulehti ilmestyi 
vuosina 1895–1900 kuusi kertaa viikossa, ja lehdellä oli neljästä viiteen toimittajaa. Tampe-
reen Sanomat ilmestyi aluksi kolme kertaa viikossa, sitten neljä kertaa viikossa ja vuosina 
1898–1900 jo kuusi kertaan viikossa. Lehden toimittajamäärä vaihteli kahdesta kolmeen 
henkilöön. Tammerfors Nyheter ilmestyi kolmesta neljään kertaan viikossa ja toimituk-
seen kuului kaksi toimittajaa. Neljästä viiteen kertaan viikossa ilmestyvä Tampereen Uuti-

218 Keränen 1984, 55; Ekman-Salokangas 1979, 209; Kinnunen 1982, 200; Arajärvi 1956, 50–51.
219 Leino-Kaukiainen 1988, 572. Painoasiain ylihallituksen kokoamien tietojen mukaan suomalaisissa 

lehdissä oli tuolloin 184 toimittajaa, joista päätoimittajia oli 79 ja muita toimittajia 105. Suomenkielisiä 
heistä oli 113 ja ruotsinkielisiä 71.

220 Toimittajatietokanta 1771–1921.
221 Hagfors aloitti lehtityön avustamalla useita sanoma- ja aikakauslehtiä 1870-luvulla, työskenteli 

Helsingfors Dagbladin toimittajana 1877–78, Östra Nylandissa päätoimittajan sijaisena 1881 ja Turun 
lehden päätoimittajana 1883–1919 sekä Åbo Underrättelserin musiikkikriitikkona vuodesta 1907 lähtien.

222 Suomen Lehdistön historia, osat 5–7, 1988; Toimittajatietokanta 1771–1921.
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set oli aluksi päätoimittaja Gustaf Aadolf Anderssonin (1854–1925)223 toimittama ”yhden 
miehen lehti”, kunnes 1897 lehteen palkattiin aputoimittaja.224 

Viipurilaiset lehdet olivat palstatilaltaan ja resursseiltaan melko heterogeenisiä. Viipurin 
Sanomat ilmestyi kaikkina viikonpäivinä, Wiipuri, Wiborgsbladet ja Östra Finland kuusi 
kertaa viikossa. Sivukooltaan suurin oli Viipurin Sanomat ja pienin Östra Finland. Vii-
purin Sanomien toimitukseen kuului neljästä viiteen toimittajaa, Wiipurissa ja Wiborgs-
bladetissa oli ennen vuosisadan vaihdetta kummassakin kahdesta kolmeen toimittajaa ja 
Östra Finlandissa kaksi toimittajaa.225

Lähes kaikissa Turun, Tampereen ja Viipurin suomenkielisissä lehdissä toimittajien 
määrä näyttää korreloineen levikin määrän kasvua. Eniten levikkiään kasvattivat suomen-
kieliset ”ykköslehdet”, joilla oli myös melko suuret toimitukset. Uuden Auran levikki nousi 
vuosina 1895–1900 noin 4 400 tilaajasta noin 8 800 tilaajaan, Aamulehden noin 5 000 tila-
uksesta yli 8 000 tilaajaan, Viipurin Sanomien noin 2 700 tilaajasta 9 500 tilaajaan ja Wii-
puri-lehden noin 1 900 tilauksesta 4 600 tilaajaan. Toisaalta myös Turun Lehden levikki 
kasvoi samaan aikaan noin 6 600 tilaajasta 10 000 tilaajaan, vaikka lehden toimitukselliset 
resurssit olivat hyvin vaatimattomat.226 

Ruotsinkielisten lehtien levikit kasvoivat tasaisesti 1860-luvulta lähtien, eikä niissä ta-
pahtunut enää 1890-luvulla kovin suuria muutoksia. Åbo Underrättelserillä oli vuonna 
1890 parituhatta tilaajaa ja määrä kasvoi vuosisadan vaihteeseen mennessä vain noin sa-
dalla. Åbo Tidningillä oli 1 250 tilaajaa vuonna 1885, ja vuosisadan vaihteessa 1 500 tilaa-
jaa. Wiborgsbladetin tilaajamäärä noudatteli samaa linjaa, ja vuosina 1895–1900 lehden 
levikki kasvoi 1 500 tilaajasta 1 700 tilaajaan. Levikin kasvun pysähtymisestä huolimatta 
toimittajien määrä kasvoi myös ruotsinkielisissä lehdissä pastamäärän ja ilmestymiskerto-
jen kasvun mukana.227 

Edellä olevan vertailun pohjalta voidaan todeta, että toimittajamäärän lisääntyminen oli 
yleensä kytköksissä palstatilan ja ilmestymiskertojen kasvuun sekä taloudellisten resurssi-
en lisääntymiseen. Kun työmäärä kasvoi, lehteen palkattiin lisää työvoimaa. Taloudelliset 
resurssit siihen saatiin ilmoitusten ja tilausten kasvusta. Mikäli taloudelliset resurssit olivat 
heikommat, toimittajamäärä ei kasvanut, vaikka ilmestymiskerrat lisääntyivät ja palstatila 
kasvoi.

Toimitusten koon kasvaessa päätoimittajista tuli myös henkilöstöjohtajia. He palkkasi-
vat uudet työntekijät ja tarvittaessa myös irtisanoivat heidät. Heidän vastuullaan oli myös 
avustajakunnan ylläpitäminen. Lehtityön ohessa he osallistuivat myös poliittiseen ohja-
ukseen ja oman puolueryhmänsä toimintaan. Moni heistä oli myös valtiopäivämies, mikä 

223 Andersson oli Oulun Ilmoituslehden toimittajana 1887 ja päätoimittajana 1891–93, Wiipurin toimittajana 
1894, Tampereen Uutisten päätoimittajana 1894–05, Kunnalliset Sanomat -lehden vastaavana toimittajana 
1897 ja Perä-Pohjalaisen päätoimittajana 1906–20.

224 Toimittajatietokanta 1771–1921. Aamulehti oli aluksi vanhasuomalainen, mutta siirtyi vuosisadan 
vaihteessa tukemaan perustuslaillisia. Vuonna 1905 linja muuttui jälleen vanhasuomalaiseksi. Tampereen 
Sanomat kannatti nuorsuomalaisia. Tammerfors Nyheterin aikaisemmat nimet olivat Tammerfors 
Aftonbladet ja Tammerfors.

225 Toimittajatietokanta 1771–1921. Östra Finland oli aluksi liberaalien kannattaja, mutta kääntyi 
routavuosina ruotsinmieliseksi.

226 Suomen lehdistön historia, osa 7, 134–135, 191, 274, 277; Suomen lehdistön historia, osa 5, 1988, 14.
227 Suomen lehdistön historia, osa 7, 1988, 263, 306, 313; Toimittajatietokanta 1771–1921.
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osaltaan kasvatti päätoimittajan yhteiskunnallista verkostoa ja vaikutusvaltaa. 
Suurten helsinkiläisten lehtien päätoimittajat vaihtuivat harvoin. Helsingfors Dagbladin 

päätoimittaja Robert Lagerborg hoiti tehtäväänsä parikymmentä vuotta, samoin Hufvuds-
tadsbladetin perustaja August Schauman. Uuden Suomettaren Viktor Löfgren luotsasi leh-
teään yli 30 vuotta, samoin Nya Pressenin Axel Lille ja Päivälehden ja Helsingin Sanomien 
Eero Erkko. Hufvudstadsbladetin A. R. Frenckellin lehtimiesura kesti lähes 40 vuotta. 

Päätoimittajilla oli usein myös lehden ulkopuolisia tehtäviä, ja käytännössä toimitus-
työn johtaminen jäi yhä useammin toimitussihteereille. Ensimmäiset toimitussihteerit pal-
kattiin helsinkiläislehtiin 1880-luvulla. Helsingfors Dagblad oli tässäkin edelläkävijä, sillä 
Robert Lagerborg käytti titteliä jo 1860-luvun alkupuolella ennen päätoimittajaksi tuloaan. 
Lehden seuraava toimitussihteeri Leonard von Pfaler nimettiin tehtävään 1883. Hufvuds-
tadsbladetin ensimmäisiä toimitussihteereitä olivat Axel Evert Berndtson (1858–1937)228, 
Leonard Salin (1857–1911)229, Paul Richard Tanninen (1852–1888)230 ja Torsten Sevonius 
(1868–1923)231, Nya Pressenin Arvid Edvard Hultin (1855–1935)232 ja Otto Edvin Rautell 
(1862–1935)233. Aftonbladetissa toimitussihteerin tehtävää hoiti ensimmäisenä Frans Jo-
han Valbäck (1852–1923)234, Päivälehdessä E. O. Sjöberg. Toiseksi toimitussihteeriksi Päi-
välehteen palkattiin vuonna 1897 Kustaa Viktor Puuska (1870–1919)235.

Uuden Suomettaren ensimmäinen toimitussihteeri oli Juhana Wilhelm Messman 
(1859–1917)236. Vuosisadan vaihteessa hän sai avukseen toisen toimitussihteerin, aputoi-
mittajana lehdessä aiemmin työskennelleen Samuli Sarion (1874–1957)237. Maakunnalli-
sista lehdistä toimitussihteerin sai ensimmäisenä Åbo Tidning; tehtävään palkattiin vuon-
na 1883 Gustaf Cygnaeus (1851–1907)238. Turkulaisen Auran ensimmäinen toimitussihtee-

228 Berndtson työskenteli Hufvudstadsbladetissa 1885–93 ja toimi sen jälkeen eri lehtien Pariisin 
kirjeenvaihtajana. Hän oli myös suomalaisten lehtimiesten edustajana kansainvälisen lehtimiesjärjestön 
keskuskomiteassa Pariisissa.

229 Salin oli Hufvudstadsbladetin palveluksessa 1885–1900 ja toimi myöhemmin lehden pakinoitsijana.
230 Tanninen oli Helsingfors Dagbladin toimitussihteerinä 1884, Wiborgsbladetin päätoimittajana 1884–85 ja 

Hufvudstadsbladetin toimitussihteerinä 1886–88.
231 Sevonius oli Nya Pressenin ja Helsingfors Dagbladin avustajana ja reportterina 1885–86 sekä 

toimitussihteerinä 1887–1923 ja kuului Suomen Sähkösanomatoimiston perustajiin.
232 A. Hultin oli Helsingfors Dagbladin kokousreferenttina 1879–81 ja kirjallisuuskriitikkona 1895–1933, 

Nya Pressenin toimittajana 1883–1900 sekä avusti Finsk Tidskriftiä ja Svensk Tidskriftiä.
233 Rautell oli Nya Pressenin toimitussihteerinä 1887–96 ja 1906–14, Suomen Sähkösanomatoimiston 

toimittajana 1896–1900 ja Helsingfors Postenin toimitussihteerinä 1904–05.
234 Valbäck oli pilalehti Kurren päätoimittajana 1873–93, Folkwännenin aputoimittajana 1873 ja 

päätoimittajana 1876–91, Wiborgs Tidningin kesätoimittajana 1874 ja 1875, Aftonbladetin 
toimitussihteerinä 1893 ja Helsingfors Aftonbladetin toimittajana 1894, oli Aftonpostenin perustaja ja 
toimi lehden päätoimittaja-toimitussihteerinä 1895–98, Hufvudstadsbladetin toimittajana 1898–1900 
sekä avusti 1890-luvulla Nya Presseniä ja muita lehtiä.

235 Puuska oli Päivälehden aputoimittajana 1896 ja toimitussihteerinä 1897–1904, Sanomalehtien 
Tietotoimiston johtajana 1905–15 ja Suomen Tietotoimiston johtajana 1915–18.

236 Messman (myöhemmin Miesmaa) avusti Oulun Wiikko-Sanomia ja Pohjois-Suomea 1870-luvulla, 
palkattiin Uuteen Suomettareen toimittajaksi 1881 ja työskenteli lehden toimitussihteerinä vuosina 1885–
1914.

237 Sario (entinen Lindroos) oli Uuden Suomettaren avustajana vuodesta 1891 lähtien, palkattiin 
aputoimittajaksi 1893 ja toimi lehden toisena toimitussihteerinä 1898–1904.

238 Cygnaeus aloitti lehtityön Åbo Underrättelserin kirjeenvaihtajana, palkattiin Åbo Tidningeniin 
toimitussihteeriksi 1883 ja toimi lehden päätoimittajana 1885–1906.
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ri oli vuonna 1887 tehtävässä aloittanut Hugo Hertzberg (1864–1947)239. 
Vuosisadan vaihteessa toimitussihteereitä oli lähes kaikissa suuremmissa maakunnalli-

sissa sanomalehdissä. Toimitussihteerit olivat yleensä kokeneita ammattitoimittajia, jotka 
olivat hankkineet työkokemusta useista muista lehdistä. Pienissä lehdissä toimitussihteerit 
yleistyivät vasta 1900-luvun kahdella ensimmäisellä vuosikymmenellä, eikä tehtävänimik-
keellä ollut käytännöllistä merkitystä, koska toimittajat – päätoimittaja ja toinen toimittaja 
– hoitivat yhdessä kaiken toimitustyön.240

Toimitussihteerien tehtävänä oli Aamulehden vuonna 1900 hyväksytyn toimitusohjeen 
mukaan ”lehden täyttäminen kunakin päivänä”, maaseutukirjeiden korjaaminen, kirjeen-
vaihto avustajien kanssa, ulkomaanosaston hoitaminen ja jopa konserttiarvostelujen kir-
joittaminen. Lehden päätoimittajan ensisijaisena tehtävänä oli pääkirjoitusten laatiminen 
ja vastuu lehden sisällöstä. Reportterit vastasivat uutishankinnasta ja muusta päivärutii-
nista.241 

Pitkäaikaisista toimitussihteereistä tuli useissa lehdissä lähes korvaamattomia henkilöi-
tä, joita muisteltiin vuosikymmeniä myöhemmin.  Päivälehden ensimmäisen toimitussih-
teeristä E. O. Sjöbergistä kerrottiin lukuisia tarinoita, joista yhden tallensi ”Päivälehden 
muisto” -julkaisuun (1929) kollega Evert Katila (1872–1945)242: “Hänen rehevä persoonal-
lisuutensa, rehevä yhtä hyvin ulkoisilta muodoiltaan kuin sisäisiltä arvoiltaan, oli omansa 
vetämään huomiota puoleensa ja kiinnittämään itseensä. Sjöberg oli nuori mieleltään ja 
viihtyi hyvin nuorempien seurassa. Hänen älyllinen pirteytensä, sydämellinen herttaisuu-
tensa, valoisa, vapaamielinen katsomuksensa olisivat kaunistaneet ketä tahansa…” Sjöberg 
istui järkähtämättä pöytänsä takana, halliten ja valliten monipäistä avustajajoukkoaan, 
seuloen, pohtien, hyväksyen ja hyläten, järjestäen ja painoon lähettäen lehteen aiottua. Jos-
kus mielenraha järkkyi, kun lehden koneisto ei toiminut niin, että lehden valmistuminen 
olisi käynyt säännöllisesti. Sjöbergin tehtävä oli huolehtia valmistustöiden häiriintymättö-
mästä menosta, ja hän tunsi velvollisuuksien taakan raskaana hartioillaan. ”Monta juttua 
kerrotaan yksinäisestä miehestä, joka ”soolona” toimituksessa odotti ajan – ja lehden! – 
täyttymistä, ja kuuluisaksi tuli Fabianinkadun 6:ssa sijainneen toimistohuoneiston katuki-
vi, jolla sanotaan E. O. Sjöbergin toisinaan kauniina, varhaisina kesäaamuina istuskelleen, 
allapäin, miettimässä tämän maailman nurjuutta ja odottelemassa johtavan kirjoituksen 
taikka jonkun muun vielä puuttuvan, välttämättömän palstantäytteen ilmestymistä…”243 

Toimituksen sisäinen työnjako alkoi 1880-luvulla hahmottua aikaisempaa selkeämmäk-
si. Lehtien sisältö oli jo eriytynyt useaan eri osastoon: kotimaata ja ulkomaita koskevat uu-
tiset olivat omissa osastoissaan, kulttuuriosasto erotettiin useimmiten lehden sisäsivujen 
alareunaan erilliseksi kokonaisuudeksi ja pienet ilmoitukset ja kuulutukset omaksi ”seka-
laista” -osastokseen. Osastojaon vakiinnuttua toimittajat alkoivat saada nimikko-osasto-

239 Hertzberg palkattiin Auraan 1886, nimettiin toimitussihteeriksi 1887 ja toimi lehden päätoimittajana 
1888–90. 

240 Keränen 1980, 116–17.
241 Arajärvi 1956, 67; Aamulehti 3.12.1950.
242 Katila oli Päivälehden musiikkiarvostelijana 1896–99, Uuden Suomettaren musiikkiarvostelijana 

ja toimittajana 1899–1904 ja 1916–18 sekä toisena toimitussihteerinä 1904–16. Sen jälkeen hän 
siirtyi Helsingin Sanomiin ja työskenteli siellä toimitussihteerinä 1919–27 ja toimittajana ja 
musiikkiarvostelijana 1927–45.

243 Katila 1929, 164–166. Sjöberg erotettiin alkoholin käytön takia lehden palveluksesta vuonna 1900.
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jaan, vaikka edelleenkin kaikki tekivät kaikkea tarpeen mukaan. 
Sanomalehtien uutisvälitys laajeni nopeasti 1800-luvun toisella puoliskolla. Kun toimi-

tukseen saatiin useampia toimittajia, osa heistä keskittyi uutishankintaan. Uutisaineiston 
määrä kasvoi 1870-luvulla jo lähes kymmenkertaiseksi. Tärkeimpinä uutislähteitä olivat 
muut lehdet, ja eniten lainattuja lehtiä olivat Helsingfors Dagbladia ja Uutta Suometarta. 
Uutiset saksittiin yleensä niistä lehdistä, jotka olivat poliittisesti samoilla linjoilla oman 
lehden kanssa. Kieliraja oli vaikea ylittää, ruotsinkieliset lainasivat yleensä muilta ruotsin-
kielisiltä lehdiltä ja suomenkieliset lehdet suomenkielisiltä. Tälle oli hyvin käytännöllinen 
syy: saksitut uutiset voitiin lähettää suoraan painoon ilman kääntämiseen kuluvaa aikaa. 
Yleensä uutisen loppuun lisättiin tieto mistä lehdestä se oli saksittu, mutta aina ei tätä 
käytäntöä suinkaan noudatettu ja lainaamisen pelisäännöt aiheuttivat tiukkaa keskustelua 
muassa vuoden 1896 yleisessä sanomalehtimieskokouksessa.244

Valtiopäivien kokoontuessa lehtiin palkattiin avuksi referenttejä tai reporttereja, jotka 
seurasivat valtiopäivien toimintaa ja hankkivat lehtien käyttöön valtiopäivien asiakirjoja. 
Eduskuntauudistuksen jälkeen heitä kutsuttiin eduskuntatoimittajiksi. Monet heistä olivat 
toimitusten liepeillä liikkuvia nuoria henkilöitä, jotka toimivat ajoittain myös tilapäisinä 
toimittajina. Valtiopäiväreferenteiksi palkattiin 1880-luvulta lähtien myös naisia. Heihin 
kuului muun muassa Hilda Asp (1862–1891), joka toimi Keski-Suomen referenttinä vuo-
den 1888 valtiopäivillä.245 

Tehtävää varten hän sai lehden päätoimittajalta Eero Erkolta täsmällisen ohjeistuksen: 
piti seurata tarkkaan talonpoikaissäädyssä viiden keskisuomalaisen edustajan esiintymisiä. 
Heistä kaksi kuului Erkon mukaan ”nuoriin”. ”Vanhojen” joukkoon kuuluvaa keuruulaista 
Juho Riihimäkeä (1835–1903) olisi puhuteltava säyseästi, ellei hän tekisi jotain erinomaista 
hyökkäystä. Ylipäätään oli nostettava esiin ”nuorten” toimintaa valtiopäivillä ja esitettävä 
vähän suoranaisia moitteita. Jos hän kuitenkin erehtyisi valtiopäiväkirjeissään kirjoitta-
maan sellaista, mikä Erkon mielestä ei ollut viisasta, Erkko lupasi ”sensureerata” tekstiä. 
Tärkeimmät valtiopäivien keskustelut Erkko saksisi itse Helsingin lehdistä.246

Naisreferentillä ei ollut helppoa miesten maailmassa, vaikka innostus olikin kova. Tie-
toja oli vaikea onkia ja haalia kokoon, kun kaikkialla katseltiin epäluuloisesti. Monet luki-
jat kuitenkin kiittelivät Hilda Aspin valtiopäiväkirjeitä, mikä lisäsi hänen motivaatiotaan 
toimittajantyöhön.

Kaikkien neljän säädyn seuraaminen oli monille lehdille liian suuri urakka, ja poliitti-
sesti samalla aaltopituudella olevat – perustuslaillisesti suuntautuneet – lehdet saattoivat 
myös yhdistää voimansa. Vuoden 1894 valtiopäivillä Päivälehden toimittaja Tekla Hultin 
(1864–1943)247 seurasi pappissäädyn työskentelyä sekä Päivälehdelle että Nya Pressenille.

Valtiopäiväreferenttinä toimi myös Juhani Aho toimittajauransa alkuvaiheissa. Hän oli 
Savo-lehden valtiopäiväreferenttinä pappissäädyssä huhtikuussa 1888 ja kuvasi lehdessä 
kokousta näin: ”Juhlallinen ja totinen on se näkö, joka lehterille tultua aukeaa. Se on kuin 

244 Landgren 1988, 389–390; Leino-Kaukiainen 1988, 593–594; Päivälehti 8.4.1896; Uusi Suometar 8.4.1896.
245 Hilda Asp oli Eero Erkon veljen Elias Rudolf (Ruuto) Erkon (1863–1888) kihlattu. Hän kirjoitti Keski-

Suomeen myös kirja-arvosteluja.
246 Zetterberg 2001, 47–48, 94–99.
247 Tekla Hultin toimi Helsingfors Dagbladin avustajana vuodesta 1888 lähtien ja Päivälehden avustajana 

1890–92 ja toimittajana 1893–1901 sekä Isänmaan Ystävän päätoimittajana 1900.
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Herran temppeli surujumalanpalveluksen aikana. Puhemiehistön pöytä on kuin altta-
ri, verhottuna tummaan verkaan…” Vaikka lehtereillä istuminen näyttää pitkästyttäneen 
Ahoa, paikalla oli oltava, sillä käsittelyssä on Ahoa henkilökohtaisesti kiinnostava asia, 
apurahojen myöntäminen suomalaisille kirjailijoille. Ahon kirjoitus lienee yksi tuon ajan 
värikkäimmistä valtiopäiväselostuksista, eikä hänkään vastaavia myöhemmin viljellyt. Päi-
välehdessä 1891 julkaistu selostus ritariston ja aatelin kokouksesta muistuttaa jo hyvin pal-
jon modernia journalistista uutisraporttia.248

Päätoimisia ulkomaanosaston toimittajia oli 1800-luvun lopulla Hufvudstadsbladetissa, 
Päivälehdessä ja Uudessa Suomettaressa. Heistä yksi oli Päivälehteen 1893 palkattu Tekla 
Hultin, joka ei tyytynyt vain kääntämään uutisia ulkomaisista lehdistä tai referoimaan ta-
pahtumia, vaan kirjoitti myös kommentoivia juttuja henkilöistä ja uutistapahtumista, mikä 
tuolloin oli vielä uutta suomalaisissa lehdissä. Esko Keräsen mukaan ulkomaanosastoa pi-
dettiin kuitenkin lehdissä melko toisarvoisena uutisosastona aina 1910-luvulle asti, jolloin 
niistä kehittyi pääkaupungin lehtien uutisvaltteja. Lopullisesti ulkomaanosastot löivät läpi 
ensimmäisen maailmansodan aikana.249

Ulkomaankirjeenvaihtajia oli useilla lehdillä jo varsin varhain. Åbo Underrättelser 
sai Tukholman kirjeenvaihtajaltaan vuodesta 1869 lähtien pari kirjettä viikossa ja pystyi 
seuraamaan kiinteästi myös Ruotsin valtiopäivätoimintaa. Hufvudstadsbladetilla oli kir-
jeenvaihtajia muun muassa Tukholmassa, Pariisissa, Berliinissä, Lontoossa ja Pietarissa, 
Helsingfors Dagbladilla muun muassa Pariisissa, Wienissä, Kööpenhaminassa ja Tukhol-
massa. Myös Päivälehdellä oli laaja kirjeenvaihtajaverkosto; se sai vuosina 1890–1904 ul-
komaanuutisia 130 kirjeenvaihtajalta, joista seitsemän oli ulkomaalaista.250

Joillakin sanomalehdillä oli omia kirjeenvaihtajia myös sota-alueilla. Uusi Suometar 
lähetti huhtikuussa 1897 Kreikkaan sotakirjeenvaihtajansa Into Konrad Inhan (1865–
1930)251, ja varasi tämän kustannuksiin yhteensä 3 000 markkaa.252 Myös Päivälehden pää-
toimittaja Eero Erkko ehdotti lehtensä johtokunnalle oman kirjeenvaihtajan lähettämistä 
Kreikkaan. Tehtävään Erkko ehdotti Matti Kurikkaa (1863–1915)253 tai Münchenissä par-
haillaan oleskelevaa Kasimir Leinoa (1866–1919)254. Kurikan palkkiovaatimus olisi ollut 
800 markkaa kuukaudessa. Päivälehden johtokunnan mukaan kirjeenvaihtajan lähettämi-
nen olisi tullut kuitenkin liian kalliiksi, eikä siitä katsottu olevan lehdelle vastaavaa hyö-
tyä.255

Ensimmäinen urheilutoimittajan vakanssi perustettiin Hufvudstadsbladetiin 1902, ja 
muutaman vuoden kuluttua niitä ilmestyi muihinkin suuriin lehtiin, Helsingin Sanomiin 

248 Savo 20.11.1888; Päivälehti 23.5.1891.
249 Leino-Kaukiainen 1988, 572; Keränen 1984, 135.
250 Keränen 1984, 135–136; Landgren 1988, 373–374.
251 I. K. Inha (Nyström) toimi Uuden Suomettaren toimittajana 88–1906.
252 Vakinaisen toimittajan palkka oli tuohon aikaan Uudessa Suomettaressa noin 4 000–5 000 markkaa 

vuodessa.
253 Kurikka oli Viipurin Sanomien toimittajajana 1888–91 ja vastaavana toimittajana 1891–94, Itä-Suomen 

Sanomien toimittajana 1895, Työmiehen vastaavana toimittajana 1897–99 ja Elämä-lehden vastaavana 
toimittajana 1906–07. 

254 Kasimir Leino aloitti lehtityön Hämeen Sanomien toimittajana 1895, kirjoitti kirjallisuusarvosteluja 
Uuteen Suomettareen ja Päivälehteen sekä toimitti ajoittain Valvojaa, Suomen Kuvalehteä ja Nykyaikaa.

255 HSSOY:n johtokunnan pöytäkirjat 13.4.1897. PA; Leino-Kaukiainen 1988, 574, 579.
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1905 ja Uuteen Suomettareen 1908. Kulttuuritoimituksia hoidettiin vuosisadan vaihtee-
seen asti freelancer-pohjalta, sitten lehtiin alettiin palkata vakinaisia kulttuuritoimittajia.256  

3.5 Journalistiset tekstityypit lisääntyvät

Journalistiset tekstit – pääkirjoitukset, uutisraportit ja reportaasit – tulivat sanomalehtien 
vakiosisällöksi 1800-luvun toisella puoliskolla. 

Pääkirjoitukset eli johtavat kirjoitukset alkoivat yleistyä ruotsinkielisissä lehdissä 
1860-luvulla. Ne olivat yleensä kantaaottavia tekstejä, jotka sijoitettiin näyttävästi lehden 
etusivulle. Helsingfors Dagbladissa pääkirjoituksia oli 1860-luvulla lähes jokaisessa nume-
rossa, ja monet muutkin lehdet seurasivat sen esimerkkiä. Helsingin ulkopuolella ilmes-
tyviin lehtiin niitä alkoi ilmaantua 1870-luvulla. Suomenkielisissä lehdissä pääkirjoitukset 
kuitenkin korvattiin pitkään artikkeleilla tai selostuksilla.

Ulkomaisissa lehdissä pääkirjoitukset vakiinnuttivat asemansa jo vuosikymmeniä ai-
kaisemmin. Pääkirjoitusten esiasteena voidaan Jyrki Pietilän mukaan pitää poliittisia es-
seitä, joita julkaistiin muun muassa englantilaisessa Pegasus-lehdessä 1600- ja 1700-luku-
jen taitteessa. Pääkirjoituksen varhaismuotoja oli nähtävissä myös tuon ajan ranskalaisis-
sa ja saksalaisissa lehdissä. Yhdysvalloissa ensimmäiset pääkirjoitukset julkaistiin Ame-
rican Minervassa 1700- ja 1800-lukujen taitteessa. Pääkirjoitusten kulta-aikana pidetään 
1800-lukua ja 1900-luvun alkua, jolloin suuret päätoimittajapersoonat vaikuttivat merkit-
tävästi julkisen mielipiteen muodostumiseen. Uutistarjonnan lisääntyessä pääkirjoitusten 
painoarvo aleni, ja niiden rinnalle yleistyivät 1920-luvulta lähtien poliittiset kolumnit.257  

Pääkirjoitusten ohessa alettiin julkaista jälkiartikkeleja – pääkirjoitusta kevyempiä yk-
kösartikkeleita tärkeiksi katsotuista aiheista. Valtaosa pääkirjoituksista ja jälkiartikkeleista 
oli signeeraamattomia. Mikäli niiden alla oli nimi tai nimimerkki, kirjoitus oli yleensä jon-
kun muun kuin lehden oman toimittajan kirjoittama.258

Pääkirjoitusten ja poliittisten artikkelien ohella sanomalehtien mielipideaineistoon 
kuuluivat poliittiset pakinat. Niille oli ominaista 1800-luvun lopulla ajankohtaisten asioi-
den kevyt, ironialla ryyditetty kommentointi. Tällaista tyylilajia oli aikaisemmin käytetty 
alakerroiksi taitetuissa viikkokatsauksissa, joissa kerrottiin kaupungin kuulumisia ja usein 
myös morkattiin vastapuolen kannattajia. Pakinoiden kehitykseen vaikuttivat merkittä-
västi kaunokirjalliset humoreskit ja jutelmat, joista hyvä esimerkki on Juhani Ahon Päi-
välehdelle kirjoittamat ”lastut”. Varsinaisen poliittisen pakinan synty ajoittuu vuosisadan 
vaihteeseen. Pirkko Leino-Kaukaisen mukaan poliittinen pakina syntyi Suomessa aikana, 
jolloin ongelmien suora käsittely sanomalehdissä oli sensuurin takia vaikeaa ja toimittajat 
joutuivat etsimään yhä uusia tyylikeinoja sanomansa julkaisemiseksi. Parodioista ja pilk-
kakirjoituksista kehkeytyi kantaaottava pakina, joka jäi elämään vuosikymmeniksi eteen-
päin.259

256 Keränen 1984, 155, taulukko 30 ja liitteet 1 ja 4; HSSOY:n johtokunnan pöytäkirjat 2.2.1900. PA.
257 J. Pietilä 2008, 73–74.
258 J. Pietilä 2008, 74–75; Leino-Kaukiainen 1988, 587–589.
259 Leino-Kaukiainen 1988, 593.
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Suomalaisen sanomalehtipakinan isäksi nimetään usein August Bernhard Mäkelä 
(1862–1932)260 alias ”Kaapro Jääskeläinen”, joka oli vuosisadan vaihteessa Työmiehen pää-
toimittaja ja työskenteli aiemmin muun muassa kuopiolaisessa Savossa. Päivälehden mer-
kittävin pakinoitsija oli Eino Leino alias ”Mikko Vilkastus”. Ruotsinkielisten lehtien mer-
kittävimpiä pakinoitsijoita oli Gustaf ”Guss” Mattsson (1873–1914)261, joka kirjoitti muun 
muassa Nya Presseniin.262

Haastattelun käyttöönotto aiheutti Michael Schudsonin mielestä hiljaisen vallankumo-
uksen journalismissa ja oli selvä merkki ammatin professionalisoitumisesta. Ensimmäisek-
si haastatteluja julkaistiin yhdysvaltalaisissa lehdissä, sitten tekniikka levisi ranskalaisiin ja 
englantilaisiin lehtiin ja myöhemmin pohjoismaihin. Suomeen haastattelut tulivat Ruotsin 
ja Ranskan kautta. Ruotsissa ensimmäiset haastattelut julkaistiin vuonna 1879. Kotimaisia 
merkkihenkilöitä oli aluksi vaikea saada haastateltaviksi ja varhaisimmat haastattelut teh-
tiinkin useimmiten ulkomaisista poliitikkoista ja taiteilijoista. Heihin kuuluu myös Zachris 
Topelius, jota Stockholms Dagbladet haastatteli Tukholmassa vuonna 1896.263

Haastatteluja kohtaan tunnettiin sekä ihastusta että epäluuloa. Haastatteluista innos-
tuneet ruotsalaiset kutsuivat niitä ”höyryn ja sähkön aikakauden lapsiksi”, joiden avulla 
päästiin suoraan niiden luo, joiden todella uskottiin tietävän asioista – poliitikkojen, keksi-
jöiden ja runoilijoiden. Vastapuoli taas näki kehityksen vaarallisena; varsinkin pariisilaisen 
lehdistön sanottiin olevan suoranaisen haastattelumanian vallassa, mikä ei ollut sopivaa 
arvostetuille sanomalehdille.264 

Haastattelu-termi mainittiin suomalaisissa lehdissä ensimmäisiä kertoja Östra Finlan-
din ”Damer och tidningsreferenter” -pakinassa huhtikuussa 1883. Siinä kerrottiin fiktiivi-
sen Sanningen-lehden referenttistä, joka kuvattiin elegantiksi herraksi, joka juoksentelee 
ympäriinsä ja ”intervjuar” ministereitä, kirjailijoita, näyttelijöitä ja seurapiiridaameja.265

Ensimmäiset suomalaiset haastattelut julkaistiin Päivälehdessä heinäkuussa 1892. Haas-
tateltavat olivat Minna Canth ja Karl August Tavaststjerna (1860–1898). Yhteishaastattelun 
otsikkona oli Vaihduksissa, ja se sisälsi merkittävän uutisen: kaksi tunnettua kirjailijaa oli 
vaihtanut kirjoituskieltä ja teatteria, Canth kirjoitti parhaillaan Sylviä Svenska Teaternille, 

260 Mäkelä oli Savon toimittajana 1885, Tapion toimittajana 1888, toimitti Wapaita Aatteita -lehteä 
yhdessä Minna Canthin kanssa 1889–90, oli Uuden Savon vastaavana toimittajana 1891–92, Viipurin 
Sanomien päätoimittajana 1892–94, Itä-Suomen Sanomien vastaavana toimittajana 1894–95, Työmiehen 
toimittajana 1898–99 ja vastaavana toimittajana 1899–1900, toimitti Karjalan Työmies -lehteä 1901, oli 
Sosialistin toimittajana 1907 sekä toimi sanomalehtimiehenä Yhdysvalloissa 1901–07. Lisäksi hän kuului 
Pilalehti Velikullan perustajiin ja toimitti sitä 1895–98 sekä avusti Pilalehti Kurikkaa vuodesta 1905 
lähtien.

261 Mattsson aloitti lehtityön eri lehtien reportterina 1897–98, työskenteli Nya Pressen -lehden toimittajana 
1898–1900 ja 1906, Helsingfors Handels- och Sjöfartstidningin kirjeenvaihtajana vuodesta 1906 lähtien 
(päätoimittajana 1906), Pilalehti Fyrenin toimitussihteerinä 1900–06 ja Helsingfors Postenin avustajana 
1902–05, Politiken i Åbo -lehden toimittajana 1907, Argus ja Nya Argus -lehtien vastaavana toimittajana 
1907–11 sekä Dagens Tidningin päätoimittajana 1911–14. Hän siirtyi lehtifuusiossa Dagens Pressin 
toiseksi päätoimittajaksi, mutta menehtyi pian sen jälkeen.

262 Leino-Kaukiainen 1988, 592–593; J. Pietilä 2008, 78.
263 Schudson 1995, 91–92; Lauk & Høyer 2003, 4–5; Den svenska pressens historia, osa 2, 2001, 239–242; 

Leino-Kaukiainen 1988, 607–608; J. Pietilä 2008, 413.
264 J. Pietilä 2008, 413; Den svenska pressens historia, osa 2, 2001, 239–241.
265 J. Pietilä 2008, 412–413; Östra Finland 21.4.1883.
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Tavastjerna vastaavasti omaa näytelmäänsä Suomalaiselle teatterille.266 
Haastattelun teki Pariisista juuri palannut Juhani Aho, joka oli tutustunut ranskalaisten 

lehtien haastatteluihin ja kokeili tekniikkaa Päivälehdessä. Molemmat haastateltavat oli-
vat Ahon vanhoja tuttuja, minkä hän pyrki peittämään kohteliaan ja viileän tyylin taakse. 
Myöhemmin Canth kommentoi haastattelua Elli-tyttärelleen: ”Pani hän siihen omiaankin 
aika lailla, pisti varsinkin minun suuhuni omia moitteitaan Suom. teatterista. Ne käskin 
hänen pyyhkimään pois, mutta saa nähdä malttaako.” Jyrki Pietilän mukaan komment-
ti osoittaa Canthin nähneen jutun käsikirjoituksen ja pyrkineen vaikuttamaan sen sisäl-
töön.267 

Kuinka paljon alkuperäisestä käsikirjoituksesta poistettiin, ei ole tiedossa. Suomalaisen 
teatteriin kohdistettu kritiikki on tekstissä ainakin melko laimeaa, mikä kertonee molem-
pien kirjailijoiden, Canthin ja Ahon, pitäneen mielessä kyseisen teatterin vahvan aseman 
maan kulttuurielämässä.

Minna Canthin Svenska Teaterniin kirjoittamasta näytelmästä kertoi myös Nya Presse-
nin ensimmäinen haastattelu, joka julkaistiin helmikuussa 1892. Sylvin ensi-illan jälkeen 
lehden avustaja Annie af Furuhjelm (1859–1937) matkusti Kuopioon tapaamaan kirjaili-
jaa, ja teki hänestä haastattelun, joka julkaistiin lehdessä otsikolla Ett besök hos fru Minna 
Canth.268 

Päivälehdessä seuraava haastattelu julkaistiin vasta syyskuussa 1897. Haastateltavana 
oli oopperalaulaja Aino Acté, ja haastattelun teki Santeri Ingman alias ”Kaukomieli”, Ack-
tén hyvä ystävä. Myöhemmin lehdessä haastateltiin kahta muuta oopperalaulajaa, Maria 
”Maikki” Järnefeltiä (1871–1929) ja Alma Fohströmiä (1856–1936). Haastattelut olivat tyy-
liltään varsin kepeitä, sillä fakta-aineiston joukkoon siroteltiin haastattelijan omia tunte-
muksia.269 

Samaan suuntaan pyrittiin värittämään myös erilaisista tapahtumista – kokouksista, ke-
säpäivistä ja muista yleisötilaisuuksista – kertovia reportaaseja. Tilaisuuksia oli paljon eri 
paikkakunnilla, ja reportaasit tarjosivat lehdille toimittajien loma-aikana helppoa palstan-
täytettä. Tapahtumien kulku selostettiin tarkasti ja puheita referoitiin laajasti. Raportoi-
ja oli tavallisesti lehden avustaja, joka toimittajan kehotuksesta tai omasta aloitteestaan 
kirjoitti tapahtumista lehteen. Myös Suomalainen Sähkösanomatoimisto tarjosi tällaisia 
selostuksia asiakkailleen. 

Eri juttutyypit kehittyivät 1880-luvun alusta lähtien nopeasti, ja 1890-luvun puolessa 
välissä suomalaisissa sanomalehdissä oli käytössä jo monipuolinen ilmaisupaletti. Jyrki 
Pietilän mukaan toimittajat hallitsivat tuolloin – ainakin periaatteessa – kaikki journalis-
tiset perusjuttutyypit: uutiset, taustajutut, selostukset, reportaasit, haastattelut, pääkirjoi-
tukset ja pakinat.270 

266 Päivälehti 12.7.1892. Canthin ruotsinkielisestä näytelmästä oli jo aikaisemmin ollut lyhyt uutinen Uusi 
Sawo -lehdessä.

267 J. Pietilä 2008, 414–417; Minna Canthin kirjeet 1973, 559–560, 747, 761. 
268 Nya Pressen 26.2.1893; J. Pietilä 2008, 419–423. Furuhjelm kuului Nya Pressenin vakinaisiin avustajiin 

1890-luvun alusta lähtien ja kirjoitti lehteen muun muassa kansainvälisestä naiskonferenssista ja 
Englannin valtiollisesta ja poliittisesta elämästä.

269 J. Pietilä 2008, 422–426; Päivälehti 7.9.1897. Ingmanin lisäksi haastatteluja kirjoittivat myös E. O. Sjöberg 
ja Alli Nissinen. J. Pietilä 2008, 422–426.

270 J. Pietilä 2008, 644.
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Melko samantapainen kehitys tapahtui Jette D. Søllingen ja Niels Thomsenin mukaan 
myös tanskalaisissa lehdissä 1800-luvun puolivälistä lähtien. Tekniikassa ja taloudessa ta-
pahtuneet muutokset heijastuivat journalistisen työn kehityksessä, ja selvimmin profes-
sionalisoituminen näkyi suurten kaupunkien sanomalehdissä. Journalistiset tekstityypit 
lisääntyivät, työlle luotiin laatukriteerejä ja kehittämissuunnitelmia, ideat levisivät lehdistä 
toisiin ja välittyivät uusille journalistisukupolville.271

Vakinaisilla avustajilla oli suuri merkitys kaikille sanomalehdille koko lehdistön var-
haisen historian ajan. Heitä tarvittiin muun muassa poliittisten artikkelien kirjoittajiksi ja 
kulttuuri- ja taidekriitikoiksi. Erityisen tärkeitä avustajat olivat taloudellisissa vaikeuksissa 
kamppaileville lehdille.272

Kaunokirjallinen materiaali kuului edelleen suomalaisten sanomalehtien keskeiseen ai-
neistoon. Romaanit julkaistiin yleensä jatkokertomuksina, ja niiden määrä vaihteli paik-
kakunnittain ja lehtikohtaisesti. Kaunokirjallisuuden osuus palstatilasta alkoi kuitenkin 
vähentyä nopeasti 1800-luvun loppupuolella, ja esimerkiksi Keski-Suomessa sen osuus 
palstatilasta oli vuonna 1905 enää 2,4 prosenttia.273 

Kulttuurikritiikki vakiinnutti asemansa sanomalehtien keskeisenä aineistona 1800-lu-
vun loppupuolella. Kritiikkejä kirjoittivat useimmiten lehtien vakinaiset avustajat, ja ellei 
lehdellä ollut varaa palkata heitä, arvostelujen kirjoittaminen jäi vakinaisten toimittajien 
tehtäväksi. Arvostelujen taso oli aluksi hyvin kirjava, ja usein kritiikeiksi tarkoitetut kirjoi-
tukset olivat pikemminkin selostavia referaatteja kuin varsinaisia arvosteluja. 

Kritiikkejä saksittiin myös muista lehdistä. Pääosa konserteista, teatteriesityksistä ja 
näyttelyistä tapahtui pääkaupungissa, ja merkittävimmät arvostelut julkaistiin yleensä 
pääkaupungin lehdissä. Myös uusien kirjojen arvostelut ilmestyivät yleensä ensimmäisenä 
helsinkiläisissä lehdissä. Yksi vuosisadan vaihteen arvostetuimmista kriitikoista oli pro-
fessori Werner Söderhjelm (1859–1931), joka kirjoitti arvosteluja muun muassa Hufvuds-
tadsbladetiin. Maan johtavaksi kulttuurin ja taiteen arviointilehdeksi kohosi 1890-luvulla 
Päivälehti, jonka kriitikoihin kuului suuri määrä Suomen tunnetuimpia taiteilijoita. Leh-
den ensimmäisiä vakinaisia kirjallisuuskriitikoita oli Eino Leino (1878–1926), joka palkat-
tiin lehteen helmikuussa 1900. Työväenlehdissä kulttuuriosastot olivat melko vaatimatto-
mia, ja niissä arvioitiin lähes pelkästään työväenliikkeen kannalta tärkeitä teoksia. 274

Paikallisia uutisia ja juoruja sisältäviä maaseutukirjeitä julkaistiin sanomalehdissä 
1850-luvulta lähtien. Jotkut lehdet julkaisivat maaseudulta tulleet kirjoitukset sellaisenaan, 
toiset lyhensivät ja korjasivat niitä. Maaseutukirjeiden merkitys väheni kuitenkin 1880-lu-
vun lopulta lähtien, ja ne korvattiin yleisönosastolla, johon kaikki halukkaat saattoivat tar-
jota kirjoituksiaan.275

Lehdistön yleisösuhde lujittui 1890-luvulla, mutta myös kriittisyys lehtien sisältöä ja 
toimitustapaa kohtaan lisääntyi. Journalismin kritiikki nousi vahvasti esiin myös yliopis-

271 Søllinge & Thomsen 1989, 33–34, 85–86.
272 Landgren 1988, 371–374.
273 Leino-Kaukiainen 1988, 605–606.
274 Leino-Kaukiainen 1988, 603–604; Salmelin 1967, 272–275. Leino hoiti tehtävää Päivälehden 

lopettamiseen asti ja jatkoi sen jälkeen Helsingin Sanomien kriitikkona. Arvostelujen lisäksi hän kirjoitti 
kumpaankin lehteen poliittisia pakinoita.

275 Landgren 1988, 373–374.
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ton kesäkursseilla elokuussa 1894. Kesäkurssit olivat osa vapaata kansansivistystoimintaa 
ja kokosivat yhteen muun muassa Kansanvalistusseuran aktiiveja. Tapahtumaan osallistui 
noin 600 henkilöä, joista yli kaksi kolmasosaa oli opettajia. Luennot käsittelivät muun mu-
assa kasvatukseen liittyviä kysymyksiä, Suomen valtiollista historiaa ja raittiuskysymyksiä. 
Lehdistön yleisösuhteesta alusti tohtori Valfrid Vasenius (1848–1928), Valvoja-lehden toi-
mituksen jäsen.276 

Vaseniuksen mukaan lehdistön tehtävänä oli tietojen välittäminen, aatteiden palvelemi-
nen ja henkilöiden ja tekojen arvosteleminen. Lehdissä julkaistujen tietojen tuli olla oikei-
ta, sillä virheet levisivät lehdestä toiseen. Vasenius kritisoi uutisvalintoja ja moitti rajusti 
tapaa, jolla julkiset puheet referoitiin: ”Kun lukee kerrottua (omaa) lausuntoaan jossain 
keskustelussa, niin jos uskoisi niin lausuneensa, niin saisi mennä Lappwikkiin.” Puolueen 
äänenkannattajina lehtien piti ottaa huomioon puolue-edut, mutta linjan piti olla johdon-
mukainen ja artikkelien ja pääkirjoitusten vastata toisiaan. Ongelmien syynä oli Vaseniuk-
sen mukaan toimitusten kasvu: kun lehdessä on useita toimittajia, sanoman johdonmu-
kaisuus kärsii. Lisäksi kaikista mahdollisista aiheista kirjoittaminen heikensi kirjoitusten 
tasoa. Vasenius vaati vastuuta henkilöiden ja tekojen arvostelussa. Sanomalehdet käyttäy-
tyivät hänen mukaansa kuin Rooman tribuunit: ne valvoivat, ettei kenellekään tapahtunut 
vääryyttä, mutta saattoivat käyttää valtaansa myös väärin.277 

Vaseniuksen kritiikki oli suomalainen versio journalismin sisällöstä muualla maailmas-
sa käydystä keskustelusta. Kaupallisen lehdistön laajentaessa markkinoitaan keskusteluun 
nousivat mukaan myös journalismin ydinkysymykset, subjektiivinen ja objektiivinen jour-
nalismi. 

Objektiivisuudesta alettiin puhua journalismin yhteydessä laajemmin 1800-luvun jälki-
puoliskolla. Keskustelu liittyi suurten tietotoimistojen ja sanomalehtien saavuttaman mo-
nopoliaseman puolustamiseen. Lars Furhoffin mukaan kolme suurta eurooppalaista uutis-
toimistoa solmivat 1870-luvulla kartellisopimuksen ja päästyään valta-asemaan ne alkoivat 
markkinoida uutisiaan objektiivisuudella. Sama ilmiö liittyi Furhoffin mukaan myös mo-
nopolilehtien syntyyn. Kun lehdet nousivat paikkakunnallaan monopoliasemaan, niiden 
piti puolustaa asemaansa jollain tavoin myös sellaisille lukijoille, jotka eivät olleet poliit-
tisesti samaa mieltä lehden pääkirjoitusten kanssa. Myös yhdysvaltalaiset lehtikuninkaat 
William Randolph Hearst (1863–1951) ja Edward Willis Scripps (1854–1926) korostivat 
– ainakin puheissaan – omien lehtiensä objektiivisuutta.278

Toisaalta 1830-luvulta alkanut ”pennin lehtien” kasvava suosio nojasi juuri subjektiivi-
suuteen. Esimerkiksi New York Heraldin omistajan James Gordon Bennettin (1795–1872) 
sanotaan kasvattaneen lehtensä suosiota häikäilemättömän subjektiivisilla jutuillaan, ja sa-
ma linja väritti myös lehden uutistarjontaa. Pertti Hemánuksen ja Ilkka Tervosen mukaan 
niin kauan kuin sanomalehtien välillä käytiin todellista kovaa kilpailua, avoin subjektiivi-
suus oli käypä kilpailukeino, mutta kun lehdistö alkoi keskittyä ja monopolisoitua tarvit-
tiin ohjelmajulistusten tasolla vakuuttelua pyrkimyksestä objektiivisuuteen. Samalla tor-

276 Wuoksi 1.9.1894; Uusi Savo 1.9.1894; Päivälehti 26.8.1894; Vasenius 1894, 3–18.  Vasenius toimi 
Helsingfors Dagblad kirjallisuusarvostelijana 1873–76 ja oli Valvojan toimittajana 1881–98 ja uudelleen 
vuodesta 1909 eteenpäin.

277 Wuoksi 1.9.1894; Vasenius 1894, 11–16.
278 Hemánus & Tervonen 1980, 63; Furhoff 1974, 80, 82–83 ja 212. 
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juttiin myös syytökset sensaatiokirjoittelusta. Alkeellisimmassa muodossa objektiivisuus 
ilmeni mielipiteiden ja arvostusten eliminoimisena uutisjournalismista ja kehittyneem-
mässä muodossa se oli pyrkimystä täsmällisyyteen sekä näkemysten tasapainottamiseen 
eli ristiin menevien näkemysten esittämiseen samassa kirjoituksessa.279 

Useat yhdysvaltalaiset tutkijat toteavat, että kustantajat olivat toimittajia innokkaampia 
määrittämään journalismin professioksi, jonka tehtävänä on tuottaa neutraaleja ja infor-
matiivisia uutisia. Kustantajat tekivät näin kahdesta syystä, sitoakseen toimittajat objektii-
viseen professioideaaliin ja estääkseen potentiaalisen radikalisoitumisen, jota subjektiivi-
nen, sosiaaliseen analyysiin pohjautuva journalismi olisi voinut aiheuttaa.280

Kaarle Nordenstrengin mukaan journalismin kehitystä luonnehti 1800-luvulta 1940-lu-
vun lopulle ”naiivi objektiivisuus”, jolle oli ominaista ”eräänlainen keskiaikainen usko ob-
jektiivisuuteen”. Objektiivisen journalismin edellytykseksi nähtiin riittävän pelkkä vilpitön 
pyrkimys objektiivisuuteen tai sitten sokeasti oman aatesuunnan mukainen tiedonväli-
tys.281 

Suomalainen lehdistö oli 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa vahvasti sidoksissa 
poliittiseen viitekehykseensä. Kielipoliittiset sanomalehdet edustivat Nordenstrengin mää-
ritelmän mukaista ”naiivin objektiivista” journalismia, tiukasti oman aatesuuntaansa kiin-
nittynyttä tiedonvälitystä. Pyrkimystä neutraaliuteen olisi pidetty halveksittavana ”verettö-
myytenä”; tärkeämpää oli oman puolueryhmän näkemysten mukainen kannanottaminen 
ja poliittisten vastustajien tiukka arvostelu. 

Journalismin poliittisuus ei kuitenkaan vähentänyt lehdistön merkitystä demokratian 
edistäjänä, päinvastoin. Poliittinen lehdistö pyrki kokoamaan yhteen samalla tavoin ajat-
televia ihmisiä ja opettamaan heitä näkemään maailman tietystä näkökulmasta. Histori-
allisesti poliittinen lehdistö oli modernin maailman airut, joka toi ihmisille vapauden olla 
julkisesti jotakin mieltä ja jopa eri mieltä kuin yhteiskunnan valtaapitävät. Samalla se oli 
voimakas poliittinen väline, jonka avulla rakennettiin poliittisia liikkeitä, levitettiin ajatuk-
sia ja saatiin aikaan yhteiskunnallista toimintaa.282

3.6 Toimittajakunta 1861–1905

Toimittajien määrä kasvoi rajusti 1800-luvun toisella puoliskolla ja 1900-luvun alussa, mut-
ta vaihtuvuus oli myös suuri. Vuosina 1861–1905 alalle tuli 971 henkilöä ja lehtityön jätti 
yli 600 henkilöä. Vuonna 1905 lehtityötä teki yhteensä 412 henkilöä, joista noin neljännes 
oli avustajia ja tilapäisiä toimittajia. Eniten uusia lehtimiehiä tuli alalle vuosina 1886–1905, 
ja vakinaisten toimittajien määrää kasvattivat ilmestymistiheyden ja palstatilan kasvun 
ohella uusien lehtien perustaminen. Poistuvia oli suhteellisesti eniten vuosisadan vaihtees-
sa, mikä johtui sekä routavuosien vaikutuksesta lehtitalouteen että ensimmäisten toimitta-

279 Hemánus  & Tervonen 1980, 64.
280 Cronin 1993; Hard & Brennen (ed.) 1995; Hard 1996.
281 Nordenstreng 1975, 38–39; Hemánus & Tervonen 1980, 61–63.
282 Salokangas 1998, 43; Kunelius 2003, 64.
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jasukupolvien alalta poisjäämisestä.283 
Varsinaisten ammattitoimittajien osuus kasvoi 1800-luvun loppupuolella nopeasti. 

Ammattitoimittajiksi on tässä tutkimuksessa määritelty henkilöt, joilla lehtityö muodostui 
pääasialliseksi ammatiksi ja toimittajaura kesti yleensä vähintään kymmenen vuotta. Vuo-
teen 1860 mennessä lehtiuransa aloittaneista varsinaisia ammattitoimittajia oli viisi, vuosi-
na 1861–1890 alalle tulleista heitä oli 72 ja vuosina 1891–1905 jo 114. Vuonna 1905 lehti-
työtä teki 166 henkilöä, jotka toimittajatietokannassa on luokiteltu ammattitoimittajiksi.284 

Lähes 60 prosenttia vuosina 1861–1890 alalle tulleista avustajista ja toimittajista työs-
kenteli suomenkielisissä sanomalehdissä. Vanhasuomalaisissa lehdissä heistä oli 42,7 pro-
senttia (204), nuorsuomalaissa lehdissä 14,6 prosenttia (70) ja ruotsinkielisissä liberaali- ja 
svekomaani lehdissä 34,5 prosenttia (165). Muissa lehdissä työskentelevien osuus oli 7,9 
prosenttia (38). Vuosina 1891–1905 suurimmaksi ryhmäksi nousivat nuorsuomalaiset, joi-
den osuus kohosi 30,6 prosenttiin (151). Samaan aikaan vanhasuomalaisten suhteellinen 

283 Taulukko 1. Toimittajien ja avustajien määrä 1771–1921. Lukuja tarkasteltaessa on otettava huomioon 
se, että tietokanta pohjautuu melko sirpaleiseen tietoaineistoon. Esimerkiksi uran alkuvuotta on vaikea 
määritellä tarkasti ja myös toimittajauran keskellä olevat katkokset vaikeuttavat työssäoloajan täsmällistä 
määrittelyä ja osaltaan kasvattavat virhemarginaalia.

284 Taulukko 1. Toimittajien ja avustajien määrä 1771–1921; Taulukko 2. Ammattitoimittajien määrä 
1771–1921. Suomen lehdistön historiassa Pirkko Leino-Kaukiainen arvioi, että vuonna 1905 palkattuja 
toimittajia oli 244, ja heistä suomenkielisiä oli 175 ja ruotsinkielisiä 69. Toivo Nygårdin mukaan 
suomenkielisiä toimittajia oli tuolloin ainakin 187.

K A AV I O  3.  A M M AT T I TO I M I T TA J I E N  M Ä Ä R Ä  1860 – 1920
Lähde:  Toimitta jat ietok anta  1771–1921.
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osuus putosi 26,4 prosenttiin (130) ja ruotsinkielisissä lehdissä työskennelleiden 18,5 pro-
senttiin (92). Työväenlehdissä ja sitoutumattomissa lehdissä työskennelleitä oli kumpiakin 
12 prosenttia (59).285

Ammattitoimittajien puolueryhmittäiset osuudet poikkesivat huomattavasti koko toi-
mittajakuntaa koskevista luvuista. Vuosina 1861–1890 alalle tulleissa ammattitoimittajissa 
oli lähes saman verran suomen- ja ruotsinkielisiä: ruotsinkielisissä liberaali-ja svekomaa-
nilehdissä työskenteleviä oli 48,6 prosenttia (35), nuorsuomalaisia 23,6 prosenttia (17) ja 
vanhasuomalaisia 19,4 prosenttia (14). Seuraavalla jaksolla vuosina 1891–1905 suurim-
maksi ryhmäksi nousivat nuorsuomalaiset, joita oli 42,1 prosenttia (48). Vanhasuomalai-
sissa lehdissä uusista ammattitoimittajista työskenteli tuolloin 14,9 prosenttia (17) ja ruot-
sinkielisissä lehdissä 24,6 prosenttia (28). Työväenlehdissä työskenteleviä oli ammattitoi-
mittajista samaan aikaan 14 prosenttia (16).286 

Erot ammattitoimittajien ja kaikkien alalla olleiden välillä johtuivat pääosin lehdistön 
rakenteellisista eroista. Ruotsinmielisiä lehtiä oli vuonna 1890 yhteensä 16, ja vuoteen 1905 
mennessä niiden määrä oli noussut 21:een. Suomenmieliset sanomalehdet olivat tuolloin 
jakaantuneet kolmeen osaan: vanhasuomalaisiin, nuorsuomalaisiin ja yleissuomenmieli-
siin lehtiin.  Kuhunkin ryhmään kuului 1890-luvun alussa kymmenisen lehteä. Seuraavina 
vuosina johtoasemaan nousivat nuorsuomalaiset sanomalehdet, joita oli vuonna 1905 yh-
teensä 23. Vanhasuomalaisilla oli samaan aikaan 14 sanomalehteä ja yleissuomenmielisillä 
kymmenkunta.287 Monia nuorsuomalaisia ja ruotsinmielisiä lehtiä toimittivat alusta lähti-
en ammattitoimittajat, kun taas vanhasuomalaisten maakuntalehtien tekemisestä vastasi-
vat vuosisadan vaihteeseen asti useimmiten sivutoimiset opettaja-toimittajat. 

Toimittajien työurat pitenivät jonkin verran, mutta edelleenkin runsas neljännes vuo-
sina 1861–1905 alalle tulleista teki lehtityötä enintään kaksi vuotta. Pääosa heistä oli tila-
päisiä avustajia tai vastaavia toimittajia. Alle kymmenen vuotta lehtityötä tehneiden osuus 
oli vuosina 1861–1890 alalle tulleista noin 56 prosenttia (269) ja vuosina 1891–1905 lähes 
60 prosenttia (294), 10–15 vuotta lehtityötä teki ensimmäisellä tarkastelujaksolla noin 19 
prosenttia (91) ja toisella 17,6 prosenttia (87), 16–20 vuotta ensimmäisellä jaksolla 8,6 pro-
senttia (41) ja toisella 5,9 prosenttia (29). Yli 20 vuotta alalla olleita oli kummallakin tar-
kastelujaksolla runsaat 16 prosenttia (77 ja 83).288 

Toimittajien ammattilaistumiseen vaikuttivat merkittävästi työurien pidentyminen ja 
työpaikkojen vaihtamisen yleistyminen. Vain yhdessä lehdessä työskennelleiden osuus py-
syi kuitenkin edelleen korkeana, sillä koko tarkastelujaksolla (vuosina 1861–1905) heitä oli 
alalle tulleista noin 35 prosenttia (170 ja 174). Kahdessa lehdessä työskennelleitä oli vuo-
sina 1861–1890 alalle tulleista 22,4 prosenttia (107) ja vuosina 1891–1905 alalle tulleista 
18,5 prosenttia (91). Kolmessa lehdessä työskennelleitä oli molemmissa jaksoissa lähes 17 
prosenttia (81 ja 83) ja neljässä tai useammassa lehdessä työskenteli ensimmäisellä jaksolla 

285 Taulukko 5. Puolueryhmittäin jako: kaikki avustajat ja toimittajat 1771–1921. Henkilön puolueryhmä on 
määritelty kokonaisuran mukaan, ei ensimmäisen lehtityöpaikan mukaan.

286 Taulukko 5. Puolueryhmittäinen jako: kaikki toimittajat ja avustajat 1771–1921.
287 Leino-Kaukiainen 1988, 449. Toimittajatietokannassa vanhasuomalaisiksi on luokiteltu myös 

yleissuomenmielisissä lehdissä työskennelleet.
288 Taulukko 3. Toimittajauran pituus: kaikki toimittajat ja avustajat 1771–1921. 
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alalle tulleista noin 25 prosenttia (120) ja toisella jaksolla noin 30 prosenttia (145).289

Ammattitoimittajat vaihtoivat työpaikkaa huomattavasti useammin kuin muut lehtityö-
tä tehneet. Koko työuransa samassa lehdessä teki vuosina 1861–1890 alalle tulleista am-
mattitoimittajista vain 4,2 prosenttia (3) ja suhteellinen osuus pieneni seuraavalla jaksolla 
2,6 prosenttiin (3). Kahdessa tai kolmessa lehdessä työskennelleiden osuus oli ensimmäi-
sellä tarkastelujaksolla 29,2 prosenttia (21) ja toisella 28,1 prosenttia (32). Neljässä tai vii-
dessä lehdessä työskennelleiden vastaava osuus oli ensimmäisellä jaksolla 26,4 prosenttia 
(19) ja toisella jaksolla 23,6 prosenttia (27). Kuudessa tai seitsemässä lehdessä työsken-
nelleitä oli ensimmäisellä jaksolla 20,8 prosenttia (15) ja seuraavalla 23,6 prosenttia (27). 
Kahdeksassa tai useammassa lehdessä työskennelleiden osuus oli ensimmäisellä jaksolla 
19,4 prosenttia (14) ja toisella 21,8 prosenttia (25).290 Työpaikkojen suuri määrä kuvaa hy-
vin ammattitoimittajien työuran kehittymistä; ammatti opittiin toimituksissa ja osaavista 
toimittajista oli kaikissa puolueryhmissä kova kysyntä.

3.7 Koulutustausta alenee

Alalle tulevien koulutustausta oli edelleen korkea, mutta aleni vuosisadan vaihteeseen 
mennessä. Ensimmäisellä tarkastelujaksolla 1861–1890 lehtityöhön tulleista lähes puolet 
(233) oli suorittanut akateemisen tutkinnon, jälkimmäisellä jaksolla 1890–1905 heitä oli 
runsaat 35 prosenttia (177). Opintonsa kesken jättäneitä ja ylioppilaita oli molemmilla jak-
soilla noin 20 prosenttia (91 ja 102). Seminaarin tai kansakoulunopettajaksi valmistavan 
jatko-opiston oli käynyt vuosina 1861–1890 alalle tulleista 14 prosenttia (67) ja 1891–1905 
enää noin yhdeksän prosenttia (45).291

Hyvin vähän koulua käyneiden – oppikoulua tai kansakoulua käyneiden tai itseoppi-
neiden – osuus pysyi vuoteen 1905 asti melko pienenä. Ensimmäisellä tarkastelujaksolla 
heitä oli 4,8 prosenttia (23) ja toisella tarkastelujaksolla 10,9 prosenttia (54). Todellisuudes-
sa luku oli kuitenkin jonkin verran suurempi, koska ”ei tietoa” -osuus tuplaantui vuosina 
1891–1905 (6,9 %:sta 14 %:iin). Ammatillisen koulutuksen osuus alkoi hitaasti kasvaa, ja 
kohosi 2,5 prosentista (12) 5,1 prosenttiin (25), mikä kertoo koulutusmahdollisuuksien 
laajentumisesta ja uusien koulutusinstituutioiden synnystä. Varhaiset naistoimittajat, joita 
vuosina 1860–1905 alalle tulleista oli nelisenkymmentä, olivat yleensä saaneet yksityisope-
tusta tai opiskelleet seminaarissa tai tyttökoulujen jatko-opistossa opettajiksi.292

Eri poliittisten ryhmien lehdissä työskentelevien toimittajien koulutustausta vaihteli 
jonkin verran. Korkeakoulututkinnon oli suorittanut vuosina 1861–1890 alalle tulleista 
vanhasuomalaisista lehtimiehistä 54,4 prosenttia (111), nuorsuomalaisista 37,2 prosenttia 
(26) ja ruotsinkielisistä 53,4 prosenttia (88). Ylioppilaita ja opintonsa keskeyttäneitä oli 
vanhasuomalaisissa 12,3 prosenttia (25), nuorsuomalaisissa 22,8 prosenttia (16) ja ruot-
sinkielisissä 26,7 prosenttia (44). Kansakoulunopettajan tutkinnon oli suorittanut vanha-

289 Taulukko 7. Työpaikkojen määrä: kaikki toimittajat ja avustajat 1771–1921.
290 Taulukko 8. Työpaikkojen määrä: ammattitoimittajat 1771–1921.
291 Taulukko 9. Koulutus: kaikki toimittajat ja avustajat 1771–1921.
292 Taulukko 9. Koulutus: kaikki toimittajat ja avustajat 1771–1921.
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suomalaisista lehtimiehistä 18,6 prosenttia (38), nuorsuomalaisista 24,3 prosenttia (17) ja 
ruotsinkielisistä 2,4 prosenttia (4).293

Koulutustausta ei alentunut porvarillisissa lehdissä kovin paljoa vielä seuraavalla tar-
kastelujaksollakaan vuosina 1891–1905. Tuolloin alalle tulleista vanhasuomalaisista leh-
timiehistä korkeakoulututkinnon oli suorittanut 43,1 prosenttia (56), nuorsuomalaisista 
37,1 prosenttia (56) ja ruotsinkielisissä 44 prosenttia (40). Ylioppilaita ja opintonsa kes-
keyttäneitä oli vanhasuomalaisista 21,6 prosenttia (28), nuorsuomalaisista 21,2 prosenttia 
(32) ja ruotsinkielisistä 29,7 prosenttia (27).  Kansakoulunopettajan tutkinnon suoritta-
neita oli vanhasuomalaisista 7,7 prosenttia (10), nuorsuomalaisista 11,3 prosenttia (17) ja 
ruotsinkielisistä 6,6 prosenttia (6).294

Uutena puolueryhmänä lehtikentälle 1890-luvulla tulleet työväenlehtien toimittajat oli-
vat hyvin heikosti koulutettuja. Toimittajatietokannan mukaan korkeakoulututkinnon oli 
suorittanut heistä vain 8,5 prosenttia (5), ylioppilaita ja yliopisto-opintonsa keskeyttäneitä 
oli 15,3 prosenttia (9), kansakoulunopettajan tutkinnon suorittaneita 6,8 prosenttia (4) ja 
oppikoulun tai vastaavan käyneitä 10,2 prosenttia (6). Kansakoulun käyneitä tai itseoppi-
neita oli tietokannan mukaan 22 prosenttia (13), mutta todellisuudessa heidän määränsä 
oli huomattavasti suurempi, sillä lähes kolmannekselta koulutustiedot puuttuvat. Toden-
näköisesti pääosa heistä oli hyvin vähän koulua käyneitä.295

Ammattitoimittajien koulutustausta oli huomattavasti matalampi kuin ammattikunnan 
keskimäärin. Lukuja alensivat merkittävästi työväenlehtien palveluksessa olleet ammatti-
toimittajat, joista suurin osa oli hyvin vähän koulua käyneitä. Myös muiden puolueryhmä-
lehtien ammattitoimittajat olivat koulutustaustaltaan keskimäärin vähemmän koulutettuja 
kuin ryhmänsä muut lehtimiehet. Tähän vaikuttivat todennäköisesti sekä lehtityön luonne 
että ammatin epävarmuus. Korkeammin koulutetuille oli tarjolla paljon muitakin työpaik-
koja, ja ammattitoimittajan ura vaati sekä kirjallisia kykyjä että paineen ja epävarmuuden 
sietämistä. Ammattitoimittajien ja koko lehtimieskunnan välisiä eroja kasvattavat myös 
hyvin koulutetut sivutoimiset opettaja-toimittajat ja yhteiskunnallisesti merkittävissä ase-
missa olevat avustajat.

Vuosina 1861–1890 lehtityön aloittaneista ammattitoimittajista akateemisen tutkinnon 
oli suorittanut 36,1 prosenttia (26) ja seuraavalla tarkastelujaksolla enää 16,6 prosenttia 
(19). Opintonsa keskenjättäneiden ja ylioppilaiden osuus oli ensimmäisellä jaksolla noin 
45,8 prosenttia (33) ja toisella 37,7 prosenttia (43). Kansakoulunopettajan tutkinnon oli 
suorittanut ensimmäisellä jaksolla vain kolme (4,2 %) ammattitoimittajaa, K. A. Törnqvist 

293 Taulukko 11. Koulutus: suomalaisen ja kokoomuspuolueen lehtien toimittajat; Taulukko 12. Koulutus: 
nuorsuomalaisten ja edistyspuolueen lehtien toimittajat; Taulukko 13. Koulutus: ruotsinkielisten lehtien 
toimittajat.

294 Taulukko 11. Koulutus: suomalaisen ja kokoomuspuolueen lehtien toimittajat; Taulukko 12. Koulutus: 
nuorsuomalaisten ja edistyspuolueen lehtien toimittajat; Taulukko 13. Koulutus: ruotsinkielisten lehtien 
toimittajat.

295 Taulukko 14. Koulutus: työväenlehtien toimittajat.
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(1862–1922)296, Kyösti Kanniainen ja Julius Sundblom (1865–1945)297. Seuraavalla jaksol-
la heitä oli jo 11,4 prosenttia (13).  Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelleita oli vuosina 
1891–1905 alalle tulleista 6,1 prosenttia (7), oppikoulua käyneitä 16,7 prosenttia (19) ja 
kansakoulua käyneitä tai itseoppineita 6,1 prosenttia (7).298 

Helsinkiläisten lehtien päätoimittajat edustivat 1800-luvun lopulla koulutustaustaltaan 
tuon ajan toimittajakunnan koko kirjoa. Uuden Suomettaren Viktor Löfgren ja Hufvuds-
tadsbladetin A. R. Frenckell olivat maistereita, Nya Pressenin Axel Lille lakitieteen tohtori 
ja Päivälehden Eero Erkko opintonsa kesken jättänyt ylioppilas. Samantapainen oli myös 
suurimpien maakuntalehtien päätoimittajien koulutustausta. Nuorsuomalaisten lehtien 
päätoimittajista Viipurin Sanomien J. A. Lyly oli filosofian tohtori, lähes kaikki Uuden Au-
ran päätoimittajat olivat korkeakoulututkinnon suorittaneita ja Pohjalaisen Ossian Ansas 
ja Aamulehden Kaarlo Viljakainen (1853–1913)299 olivat opiskelleen yliopistossa, mutta 
jättäneet tutkinnon suorittamatta. 

Ruotsinkielisten maakuntalehtien päätoimittajista monet olivat opintonsa keskeyttänei-
tä ylioppilaita. Sellaisiin kuuluivat muun muassa Wiborgsbladetissa päätoimittajina olleet 
Axel Söderlund (1858–1945)300, Werner Konrad Lönnbeck (1849–1908)301, Paul Richard 
Tanninen ja Carl Johan Tollet (1856–1931)302.

3.8 Sosiaalinen tausta laskee

Koulutustason aleneminen korreloi sosiaalisen taustan alenemista. Vuosina 1891–1905 
alalle tulleista lehtimiehistä vain neljä henkilöä oli enää kotoisin yliopiston opettajien per-
heistä. Oppikoulun ja kansakoulun opettajien osuus oli samaan aikaan lähes viisi prosent-
tia (23). Kirkkoherrojen ja rovastien lasten osuus laski nopeasti, samoin alemmasta papis-

296 Törnqvist (myöhemmin Tarjanne) aloitti lehtityön avustamalla Uutta Suometarta, Aamulehteä ja Keski-
Savoa 1880-luvulla, oli Aamulehden toimitussihteerinä 1890–95, Tampereen Sanomien vastaavana 
toimittajana 1896–1900, Kuopion Uutisten toimittajana 1903, Päivälehden toimitussihteerinä 1904 ja 
Hämettären päätoimittajana 1907–19.

297 Taulukko 10. Koulutus: ammattitoimittajat 1771–1921. Sundblom toimi Åbo Underrättelserin ja 
Hufvudstadsbladetin kirjeenvaihtajana 1890-luvun alussa, Åland-lehden toimittajana vuodesta 1891 
alkaen muutamien vuosien katkoksia lukuun ottamatta vuoteen 1945 asti. Lisäksi hän oli Västra 
Finlandin päätoimittajana 1896–1901.

298 Taulukko 10. Koulutus: ammattitoimittajat 1771–1921.
299 Viljakainen aloitti lehtiuransa 1872 helsinkiläisten lehtien aputoimittajana, oli Ilmarisen päätoimittajana 

1880–84 ja Aamulehden päätoimittajana 1884–1905.
300 Söderlund oli Åbo Postenin avustaja 1875, Helsingfors Dagbladin aputoimittaja 1881–82, 

Wiborgsbladetin perustaja ja päätoimittaja 1882–83, Östra Finlandin päätoimittaja 1886–87, 
Hufvudstadsbladetin toimitussihteeri 1884–85 ja toimittaja 1888–1931 sekä avusti useita eri sanoma- ja 
aikakauslehtiä.

301 Lönnbeck oli Helsingfors Dagbladin kääntäjänä ja reportterina 1870, Helsingfors-lehden päätoimittajana 
1882–83, Nya Pressenin toimittajana 1883–84, Wiborgsbladetin päätoimittajana 1885–89, Tammerfors 
Nyheterin toimittajana 1895–96 ja päätoimittajana 1904–05, toimi Västra Nylandin vt. päätoimittajana 
useina eri aikoina sekä avusti useita muita lehtiä 1880-luvulta lähtien.

302 Tollet aloitti lehtityön Åbo Postenin avustajana 1875, oli Björneborgs Tidningin aputoimittajana 1885 
ja päätoimittajana 1886–90, toimi Åbo Underrättelserin ja Nya Pressenin kirjeenvaihtajana 1885–90, 
Wiborgsbladetin päätoimittajana 1890–01, Wiborgs Nyheterin päätoimittajana 1905–13, toimitti 
Joululehteä 1914–26 ja toimi useiden lehtien avustajana 1913 lähtien.



80 

tosta tulleiden. Heidän yhteen laskettu osuutensa oli vielä 1861–1890 noin 17 prosenttia 
(82), mutta putosi 1891–1905 vain 9,2 prosenttiin (45) kaikista alalle tulleista.

Pääosa uusista toimittajista tuli keskiluokasta tai työväestöstä. Käsityöläisten ja amma-
tinharjoittajien osuus kasvoi vuosina 1891–1905 lähes 20 prosenttiin (97). Maanviljelijä-
perheiden osuus lisääntyi tasaisesti ja oli vuosina 1891–1905 alalle tulleista jo 16,6 prosent-
tia (82). Torppareiden ja työläisten osuus kohosi vuosina 1891–1905 noin 11 prosenttiin 
(55). Kaupan ja liike-elämän palveluksessa olleiden vanhempien osuus pysyi koko tarkas-
telujakson samalla tasolla, vajaassa kahdeksassa prosentissa (kummassakin jaksossa heitä 
oli 38 henkilöä). 

Kun tarkastellaan eri puolueryhmiin kuuluvien lehtimiesten sosiaalisen taustan muu-
toksia, löytyy sekä eroja että samankaltaisuutta. Vuosina 1861–1890 alalle tulleista ruotsin-
kielisistä toimittajista 23,1 prosenttia tuli virkamiesperheistä, 19,4 prosenttia käsityöläisten 
ja ammatinharjoittajien kodeista ja 16,4 prosenttia pappien perheistä. Nuorsuomalaisilla 
lehtimiehillä kolme suurinta ryhmää olivat maanviljelijäperheet (30 %), pappien perheet 
(18,6 %) ja käsityöläiset ja ammatinharjoittajat (15,7 %); vanhasuomalaisilla pappien per-
heet (20,1 %), maanviljelijäperheet (14,7 %) ja käsityöläiset ja ammatinharjoittajat (13,7 
%). 

Seuraavalla jaksolla 1891–1905 alalle tulleista ruotsinkielisistä toimittajista 29,3 pro-
senttia tuli käsityöläisten ja ammatinharjoittajien kodeista, 17,4 prosenttia virkamiesten 
perheistä ja 10,8 prosenttia pappien perheistä. Nuorsuomalaisilla lehtimiehillä kolme suu-
rinta ryhmää olivat tuolloin maanviljelijäperheet (22,5 %), käsityöläiset ja ammatinhar-
joittajat (16,6 %) ja torpparit ja työläiset (12,6 %); vanhasuomalaisilla käsityöläiset ja am-
matinharjoittajat (23,1 %), maanviljelijäperheet (20,8 %) ja torpparit ja työläiset (11,5 %). 
Uusien työväenlehtien toimittajat tulivat useimmiten torppari- ja työläiskodeista (25,4 %), 
käsityöläisten ja ammatinharjoittajien perheistä (15,3 %) ja talonpoikaiskodeista (10,2 %).  
Tiedot perhetaustasta puuttuivat kuitenkin 28,8 prosentilla, joten oletettavaan on, että yli 
puolet työväenlehtien toimittajista tuli torppari- ja työläiskodeista.303

Sosiaalisen aseman aleneminen näkyi selvästi myös ammattitoimittajien taustassa. 
Ylempien virkamiesten osuus laski vuosien 1861–1890 alalle tulleiden 13,9 prosentista 
seuraavalla jaksolla 2,6 prosenttiin, ja joka neljäs ammattitoimittaja tuli käsityöläiskodeista 
tai itsenäisten ammatinharjoittajien perheistä (26,4 % ja 27,2 %). Papistosta tulevien osuus 
laski vuosina 1891–1905 vajaaseen viiteen prosenttiin (12,5 %:sta 4,4 %:iin). Talonpoikai-
sesta taustasta tulevien suhteellinen osuus kasvoi nopeasti vuoden 1890 jälkeen ja nousi 
vuosisadan vaihteessa yli viidennekseen kaikista uusista ammattitoimittajista (9,7 %:sta 
21,9 %:iin). Myös torppari- ja työläisperheiden osuus kasvoi samaan aikaan lähes 17 pro-
senttiin (9,7 %:sta 16,7 %:iin), mikä johtui ennen muuta työväenlehdissä työskentelevien 
köyhästä perhetaustasta.304 

Ammattitoimittajien lisääntymisestä huolimatta monille lehtityö oli vain lyhyt poikke-
amana varsinaiselta urapolulta. Tämä näkyy hyvin tilastossa, jossa tarkastellaan lehtityötä 

303 Taulukko 18. Vanhempien sosiaalinen asema: suomalaisen- ja kokoomuspuolueen lehtien toimittajat; 
Taulukko 19. Vanhempien sosiaalinen asema: nuorsuomalaisten ja edistyspuolueen lehtien toimittajat; 
Taulukko 20. Vanhempien sosiaalinen asema: ruotsinkieliset toimittajat; Taulukko 21. Vanhempien 
sosiaalinen asema: työväenlehtien toimittajat.

304 Taulukko 17. Vanhempien sosiaalinen asema: ammattitoimittajat 1771–1921.
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tehneiden varsinaista työuraa, eli alaa joka antoi heille pääasiallisen toimeentulon elämän 
aikana. Suurimpia muutoksia oli yliopistolla työskennelleiden osuuden romahtaminen 
1860-luvulta lähtien (osuudet olivat 5,9 % ja 3,7 %). Tilalle tulivat muut opetuksen ammat-
tilaiset, oppikoulujen ja lukioiden opettajat sekä valistusaatteen innoittamat kansakoulun-
opettajat.305 

Suurimmaksi opettaja-toimittajien osuus nousi vuosina 1861–1890 alalle tulleissa: lä-
hes 44 prosenttia heistä oli varsinaiselta ammatiltaan opettajia. Kaksi kolmasosaa opettaja-
toimittajista oli lukioiden ja oppikoulujen opettajia, loput kansakoulunopettajatutkinnon 
suorittaneita. Kansakoulunopettajia valmistui 1800-luvun toisella puoliskolla jo useista 
oppilaitoksista. Eniten opettaja-toimittajia tuli vuonna 1863 perustetusta Jyväskylän se-
minaarista, jossa monet lehtoritkin olivat aktiivisia lehtimiehiä. Vuonna 1880 perustetusta 
Sortavalan seminaarista valmistui myös kymmeniä opettaja-toimittajia.306 Vuosina 1891–
1905 opettajien osuus lehtimiehistä aleni kuitenkin noin 22 prosenttiin. Aleneminen oli 
luonnollista, koska samaan aikaan sanomalehtien toimittaminen muuttui vaativammaksi 
ja aikaa vieväksi. Palstatilan ja ilmestymiskertojen lisääntyminen ja lukijoiden kasvavat 
odotukset muuttivat lehden tekemistä teollisempaan suuntaan, eikä lehtiä enää pystynyt 
toimittamaan sivutyönä toisen ammatin rinnalla. 

Opettajien osuuden vähentyessä vuosisadan vaihteessa tilalle tulivat kaupan- ja liike-
elämän palveluksessa olevat (10,1 %) ja virkamiehet (11,4 %). Eniten kuitenkin kasvoi am-
mattitoimittajien osuus, joka oli vuosisadan vaihteen jälkeen jo lähes kolmannes kaikista 
alalle tulleista.

3.9 Ensimmäiset naistoimittajat

Toimittaja-ammatti oli poliittisen luonteensa takia pitkään leimallisesti miesten ammatti 
ja naistoimittajien määrä pysyi koko tutkimusajan hyvin alhaisena. Monika Djerf-Pierre 
kutsuu ensimmäisten naistoimittajien aikaa ainokaisten naisten (token woman) ajaksi. En-
simmäisten naistoimittajien asemaan vaikuttivat hänen mukaansa poliittiset, taloudelliset 
ja professionaaliset voimat sekä niiden välinen dynamiikka.307 

Suomen ensimmäisenä palkattuna naistoimittajana pidetään yleensä Adelaidë Ehrn-
roothia (1826–1905), joka kuului Helsingfors Dagbladin toimitukseen vuodesta 1869 läh-
tien. Hänen ominta alaansa olivat naiskysymykset ja kaunokirjalliset tekstit, mutta nii-
den ohella hän toimi myös referenttinä valtiopäivillä. Helsingfors Dagbladin lisäksi hän oli 
1880-luvulla valtiopäiväreferaattina myös Hufvudstadsbladetille ja Nya Pressenille. 

Helsingfors Dagbladin toimitukseen kuului myös muita naisavustajia, muun muassa 
Anna-Sofia Frosterus (1832–1908), joka kirjoitti lehteen kaunokirjallisia tekstejä koko sen 
ilmestymisajan. Lehden lakkauttamisen jälkeen hän siirtyi Hufvudstadsbladetin avusta-
jaksi. Kirjailija Anna Edelheim (1845–1904) avusti useita ruotsinkielisiä lehtiä 1870-luvul-

305 Taulukko 23. Varsinainen työura: kaikki toimittajat ja avustajat 1771–1921.
306 Taulukko 24. Koulutus: opettaja-toimittajat 1771–1921.
307 Djerf-Pierre 2007, 81–104. ”Ainokainen” on Sinikka Torkkolan ja Iiris Ruohon teoksessa ”Journalismin 

sukupuoli” (2010) käyttämä käännös.



82 

ta lähtien. Palkattuna toimittajana hän oli Finlandissa ja vapaakirkollisessa Finska Veckob-
ladetissa.308

Pääosa palkatuista naistoimittajista työskenteli naisjärjestöjen lehdissä. Suomen en-
simmäinen valtakunnallinen naisjärjestö Suomen Naisyhdistys perustettiin 1884. Sen en-
simmäinen puheenjohtaja oli Elisabeth Löfgren (1851–1931), Uuden Suomettaren pää-
toimittajan Viktor Löfgrenin puoliso. Yhdistyksen äänenkannattajaksi perustettiin 1889 
Koti ja Yhteiskunta -lehti ja hieman myöhemmin ruotsinkielinen ”sisarlehti” Hemmet och 
Samhället.  Koti ja Yhteiskunta -lehden perustaja Aleksandra Gripenberg (1857–1913) oli 
avustanut useita sanoma- ja aikakauslehtiä ennen päätoimittajaksi tuloaan.309 Hemmet och 
Samhället -lehden päätoimittaja Rosina Wetterhoff (1846–1901)  tunnetaan muun muassa 
aviottomien lasten oikeuksien puolustajana.310

Suomen Naisyhdistys hajosi kieliriitoihin 1890-luvun alussa. Yhdistyksestä eronneet ja 
erotetut perustivat 1892 Unioni – Naisasialiitto Suomessa -yhdistyksen. Unionin ensim-
mäinen puheenjohtaja oli nuorsuomalainen poliitikko ja naisasianainen Lucina Hagman 
(1853–1946), jolla oli kiinteät yhteydet perustuslailliseen liikkeeseen.311

Ruotsinkielinen Nutid-lehti perustettiin tammikuussa 1895. Se oli lähellä perustuslail-
lista liikettä ja sisällöltään akateemisempi julkaisu kuin Koti ja yhteiskunta -lehti. Nais-
kysymyksen lisäksi lehdessä käsiteltiin politiikkaa, tiedettä ja kulttuuria, ja sillä oli myös 
ulkomaisia kirjeenvaihtajia. Lehteä toimittivat alkuvaiheessa Helena Westermarck (1857–
1938)312, Adelaidë Ehrnrooth, Hanna Favorin (1845–1919) sekä Rosina Wetterhoff. Myös 
Minna Canth osallistui lehden suunnitteluun.313

Eira Juntin mukaan naisjärjestöt olivat nationalistisia ja kansallismielisiä, kuten muut-
kin 1800-luvulla perustetut kansalais- ja poliittiset järjestöt. Juntin väitöskirjassa Gender 
and Nationalism in Finland in the Early Nineteenth Century (2004) osoitetaan, että kansal-
lisessa keskustelussa suomalaisilla naisilla oli omat erityiset roolinsa äiteinä ja yhteiskun-
nan hoivaajina. Roolistaan huolimatta naiset osallistuivat poliittiselle areenalle toimijoina, 
eivätkä pelkästään sukupuolensa edustajina.

Naiset tulivat sanomalehtiin yleensä palkattomiksi avustajiksi, etenivät sen jälkeen 
valtiopäivä- ja kunnallisreferaateiksi ja joskus vakinaisiksi toimittajiksi. Moni varhaisis-
ta naistoimittajista aloitti kirjoittamisen miestensä apulaisina. Heitä olivat muun muassa 
Fredrika Runeberg ja Minna Canth, joka toimitti miehensä rinnalla 1870-luvulla Keski-
Suomea ja Päijänne-lehteä, ja kirjoitti 1880-luvulla eri lehtiin, muun muassa kuopiolaiseen 
Tapioon ja Helsingissä ilmestyvään Valvojaan. Oma aikakauslehti Wapaita Aatteita ilmes-
tyi vuosina 1889–1890.

Monille muillekin naisille lehtiura avautui aviomiehen työn kautta. Näin kävi myös en-

308 G. Stenby 1981, 40, 61; Zilliacus-Tikkanen 2005, 86–94, 176.
309 Sainio 1999 (verkkojulkaisu); Zilliacus-Tikkanen 2005, 115–122; Töyry 2005, 206.
310 Wetterhoff kuului Hemmet och samhället -lehden perustajiin ja toimi lehden päätoimittajana 1891–94 

ja Nutidin toimittajana 1895. Hän julkaisi vuonna 1897 tutkimuksen aviottomien lasten oikeudellisesta 
tilanteesta.

311 Ketola 2010; Jallinoja 1983, 43; Töyry 2005, 208–209; Ollila 1995, 267–276; Zilliacus-Tikkanen 2005,176.
312 Westermark avusti Finsk Tidskriftiä 1880-luvun alusta lähtien, kuului Hemmet och samhället -lehden 

avustajiin 1893 ja toimi Nutidin toimittajana 1895, 1911–1914 ja 1917–18 sekä toimitti lehden 
lakkautuksen aikana muutaman kuukauden Samtid-lehteä

313 Zilliacus-Tikkanen 2005, 155.
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simmäisellä suomalaisella naispäätoimittajalla Maria Ramstedilla (1852–1915), joka vasta-
si Savonlinna-lehdestä vuosina 1889–1894. Sitä ennen hän oli ehtinyt olla miehensä joh-
taman lehden toimittajana jo toistakymmentä vuotta. Hän oli valmistunut kansakoulun-
opettajaksi Jyväskylän seminaarista, mutta joutunut luopumaan opettajan urasta solmittu-
aan avioliiton toimittaja Aleksanteri Ramstedin (1848–1889)314 kanssa. Miehensä kuoltua 
hän sai vastuulleen myös lehden päätoimittajan tehtävät.315

Eva Ljungberg (1850–1919) kirjoitti toimittajauransa alussa matkakertomuksia ja kau-
nokirjallisia tekstejä muun muassa Helsingfors Dagbladiin ja kulttuuria, taloutta ja poli-
tiikkaa käsitteleviä artikkeleita Finsk Tidskrift -aikakauskirjaan. Hän avusti ruotsinkielisiä 
kaupunkilehtiä ja kirjoitti lastenlehti Trollsländaniin vuodesta 1872 lähtien. Naisjärjestö-
jen lehtiä hän avusti 1890-luvulta lähtien. Myöhemmin hänet palkattiin vakinaiseksi toi-
mittajaksi, ensin Hufvudstadbladetiin, sen jälkeen Dagens Press -lehteen. Lehtityön ohella 
hän julkaisi useita kaunokirjallisia teoksia.316 

Päivälehden ensimmäinen naistoimittaja oli Tekla Hultin. Hän työskenteli lehden ul-
komaantoimituksessa vuosina 1893–1901. Sensuuriolojen kiristyessä 1890-luvun lopulla 
Eero Erkko perusti Päivälehden rinnalle kerran viikossa ilmestyvän Isänmaan Ystävä -leh-
den, ja Hultin toimi sen vastaavana toimittajana.317

Tekla Hultinin kirjoittajakyvyt huomattiin jo varhain, ja hän haaveili muiden tyttöjen 
tapaan ryhtyvänsä kirjailijaksi. ”Kaikki tytöt, jotka saavat ainekirjoituksistaan kiitosta, haa-
veilevat kirjailijan urasta tai vähintään siitä, että heidän kirjoituksiaan julkaistaisiin lehdis-
sä ja saisivat näkemyksilleen huomiota.” Kuitenkin toimittajan ammatti ei tullut hänelle 
mieleenkään, ei ennen kuin vasta paljon myöhemmällä iällä. Hänen ensimmäinen lehti-
kirjoituksensa oli Östra Nyland -lehden ilmoitusosastolla julkaistu onnitteluvärssy, jonka 
hän oli tehnyt koulutoverinsa pyynnöstä. Palkkio maksettiin leivoksina. Onnitteluvärssy 
julkaistiin salanimellä ”Lasse Lucidor” ja teksti oli niin hyvä, että sitä käytettiin vastaavissa 
tilanteissa myöhemminkin.318

Artikkelien kirjoittamisen Tekla Hultin aloitti Helsingfors Dagbladissa. Idean ensim-
mäiseen artikkeliinsa hän sai ollessaan maaseudulla opettajan sijaisena. Kirjoituksen jul-
kaisemisen jälkeen hän meni lehden toimitukseen kysymään, maksetaanko siitä kirjoitus-
palkkio vai tulisiko siitä hänelle vain kunniaa. Päätoimittaja Anders Chydenius otti Hulti-
nin vastaan ja lupasi, että kassanhoitaja maksaa tälle kirjoituksesta palkkion. ”Odotin vielä 
joitakin sanoja kannustukseksi tai kritiikiksi, mutta sellaisia ei tullut.” Sen sijaan Chyde-
nius kysyi Hultinilta, miksi kaikki naiset halusivat aina kirjoittaa vain fiktiivisiä tarinoita, 
novelleja tai alakertoja. Mistä sitten piti kirjoittaa? Yleisistä asioista, jollaisia lehdet käsit-
televät, taloudesta, politiikasta, yhteiskunnallisista kysymyksistä, Chydenius vastasi. Neiti 
on opiskelija, kirjoittakaa vaikka viljatulleista tai vapaakaupasta. Kysymys viljatulleista oli 
tuolloin hyvin ajankohtainen asia. Enhän minä niistä mitään tiedä, Hultin tunnusti hä-
peissään. Mutta Chydenius ei antanut periksi, vaan lupasi auttaa näkökulman valinnassa ja 

314 Aleksanteri Ramstedt oli Savonlinnan vastaavana toimittajana 1876–81 ja 1885–89 (lehti ei ilmestynyt 
1882–82).

315 Zilliacus-Tikkanen 2005, 108–111; Mäkelä-Alitalo ja Harmainen 2006 (verkkojulkaisu).
316 Zilliacus-Tikkanen 2005, 70–75; G. Steinby 1981, 58.
317 Isänmaan ystävä 2.1.1897 ja 21.12.1900; Lucifer 1915.
318 Zilliacus-Tikkanen 2005, 128; Lucifer 1915.
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antaa kirjallisuutta juttua varten. Hultin kirjoitti artikkelin, ja se julkaistiin pääkirjoituksen 
paikalla Helsingfors Dagbladissa. ”Se ei ollut tietenkään mikään itsenäinen tehtävä, mitä 
sisältöön tulee, vaikka vapaakauppamyönteinen näkökulma vastasikin ajatuksiani, mut-
ta muoto oli omani ja olin onnistunut käyttämään pääkirjoituksille ominaista itsevarmaa 
tyyliä, jolla korostetaan, että kysymys on yleisestä mielipiteestä tai pyritään vaikuttamaan 
sen muodostamiseen.” Eräs lehden tukijoista kyseli seuraavana päivänä, kuka artikkelin oli 
kirjoittanut. Toimitus säilytti salaisuuden, eikä kukaan osannut epäillä, että kirjoittaja oli 
ensimmäisen vuoden opiskelija ja vielä nainen.319

Yhteistyö Chydeniuksen kanssa kannusti Hultinia eteenpäin ja sai hänet kehittämään 
kirjoitustaitoaan. Maisteriksi valmistumisen jälkeen hänet palkattiin Päivälehden toimi-
tukseen. 

Hultin kuului nuorsuomalaisten sisäpiiriin ja miehet kohtelivat häntä vertaisenaan, 
myös poliittisen klubin illanistujaisissa. “Skandaalia vainuaville tuotti ehkä pettymyksen 
vakuutukseni, ettei minulla Nuoren Suomen miesseurassa ollut vähintäkään valittamisen 
aihetta, niin usein kuin olinkin istunut ainoana naisena Nuoren Suomen klubin istunnois-
sa. En tosiaan luule, että minunkaan läsnäoloni siinä seurassa ketään vaivasi. Kun kaikki 
samalla hartaudella olimme samojen asioiden keskusteluun innoittuneita ja kun en vaati-
nut persoonalleni mitään erityistä kohteliaisuutta, luulen miesten tuskin läsnäoloani huo-
manneenkaan, mikä minulle itselleni oli mieluisinta.”320 

Tekla Hultinin asema Päivälehden toimituskunnassa oli poikkeuksellisen vahva, ja 
vain harvat naiset ylsivät samaan seuraavilla vuosikymmenilläkään. Suomalaisten naistoi-
mittajien määrä alkoi kasvaa vasta 1940-luvulta lähtien. Samantapainen tilanne oli myös 
monissa muissa maissa. Eniten naisjournalisteja oli 1900-luvun taitteessa Britanniassa ja 
Yhdysvalloissa. Heidän määränsä kasvoi nopeasti 1800-luvun toisella puoliskolla: Britan-
niassa oli 45 naistoimittajaa vuonna 1845 ja vuonna 1891 määrä oli 800. Yhdysvalloissa oli 
vuonna 1900 jo lähes 2 200 naistoimittajaa, ja heidän omaan yhdistykseensä The National 
Women’s Press Associationiin kuului jo 700 jäsentä. Englantilaiset naistoimittajat perusti-
vat oman The Society of Women Journalists -yhdistyksen vuosisadan vaihteessa, ja vuonna 
1905 yhdistykseen kuului jo 236 jäsentä.321

Ruotsin ensimmäisenä naisjournalistina pidetään Wendela Hebbeä (1808–1899), joka 
työskenteli Aftonbladetissa vuosina 1841–1848. Hänen tehtäviinsä kuului muun muassa 
käännöstöitä, tiedotteiden ja ilmoitusten hoitoa ja artikkelien kirjoittamista.322

Naistoimittajien määrä lisääntyi ruotsalaisissa lehdissä vuosisadan vaihteessa, ja ensim-
mäiset vuodelta 1914 olevat tilastot kertovat, että 11 prosenttia tukholmalaisten sanoma-
lehtien toimittajista oli naisia. Muualla maassa ilmestyvissä lehdissä, niin porvarillisissa 
kuin sosiaalidemokraattisissakin, naisten osuus oli paljon alhaisempi. Göteborgissa ja 
Malmössä naisia oli toimittajista noin neljä prosenttia ja muualla maassa vieläkin vähem-
män.323

Norjan ensimmäisenä naistoimittajana pidetään tanskalaissyntyistä Birgitte Kühleä 

319 Zilliacus-Tikkanen 2005, 128; Lucifer 1915. 
320 Hultin 1929, 55.
321 Jørgensen 2012, 30.
322 Jørgensen 2012, 16-17.
323 Djerf-Pierre 2007, 83-84; Jørgensen 2012, 15-16.
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(1762–1832), joka julkaisi Bergenissä vuonna 1794 Provincial-Lecture -aikakauslehteä. 
Se sisälsi käännettyjä artikkeleita, kotitalouteen liittyviä kirjoituksia, matkakertomuksia 
ja kaunokirjallisia tekstejä. Sanomalehtiin kirjoittavista naistoimittajista ensimmäisiä oli 
Marie Colban (1814–1884), joka lähetti Pariisista matkakertomuksia ja uutisjuttuja Mor-
genbladetiin ja Illustrered Nyhetsbladiin. Naistoimittajien määrä kasvoi hyvin hitaasti ja 
vuonna 1920 heitä oli noin kuusi prosenttia toimittajien ammattiliiton jäsenistä.324

Tanskassa naiset tulivat lehtien toimituksiin hieman myöhemmin kuin Ruotsissa ja 
Norjassa. Ensimmäiset varsinaiset naistoimittajat palkattiin tanskalaisiin päivälehtiin 
1880-luvun alussa. Aiemminkin naiset olivat toimineet lehtien avustajina ja kaunokirjal-
listen tekstien kirjoittajina, mutta palkattuja naistoimittajia ei siihen mennessä lehdissä 
vielä  ollut. Vuonna 1912 tanskalaisissa lehdissä työskenteli 35 naistoimittajaa, mikä vastasi 
noin 3–4 prosenttia maan kaikista ammattitoimittajista. Määrä pysyi alhaisena myös seu-
raavalla vuosikymmenellä.325

3.10 Varhaisprofessionaaliset ammattilaiset

Sanomalehtimarkkinoiden laajentuminen muutti lehdistön taloudellista perustaa, tekota-
paa ja organisaatiota. Lehden toimittaminen siirtyi Suomessa 1800-luvun toisella puolis-
kolla kokopäiväisten ammattitoimittajin vastuulle. Suurimpien helsinkiläislehtien toimi-
tuksiin kuului 1900-luvun alussa jo kymmenkunta toimittajaa ja monissa maakuntaleh-
dissäkin työskenteli vakinaisesti neljästä viiteen toimittajaa. Lähes kaikki vähintään kolme 
kertaa viikossa ilmestyneet lehdet olivat saaneet tuossa vaiheessa johtoonsa ammattitoi-
mittajat. 

Kun suomalaisten toimittajien ammattilaistumiskehitystä vuosina 1861–1905 verrataan 
Geffrey Millersonin ja Jürgen Kockan professiomäärittelyyn, useimmat niiden yleisistä eh-
doista täyttyivät 1900-luvun alussa. Työn kokopäiväisyys toteutui enemmistön osalta vii-
meistään 1890-luvulla. Varsinaista ammatillista koulutusta ei vielä ollut, mutta ammat-
titoimittajat olivat muuten melko hyvin koulutettuja. Työvuosien pidentyessä toimittaji-
en ammattitaito syveni ja he pystyivät myös siirtämään osaamistaan uusille toimittajille. 
Työpaikkojen vaihtamisen mukana journalistista osaamista siirtyi lehdestä toiseen, ja tä-
tä kautta uudet innovaatiot levisivät nopeasti lehdestä toiseen. Toimittajat myös lukivat 
tarkkaan muiden toimittajien tekstejä ja seurasivat ulkomaisia lehtiä. Toimittajaura alkoi 
yleensä avustaja- ja referenttitehtävillä ja jatkui reportterina tai tilapäisenä aputoimittaja-
na. Tätä toimittajauran vaihetta voidaan hyvällä syyllä pitää harjoitteluaikana, vaikka har-
joittelun järjestämisestä alettiin keskustella laajemmin vasta seuraavalla vuosikymmenellä. 

Toimittajien ammattitaito koostui tuolloin hyvin samanlaisista elementeistä kuin ny-
kyisinkin: yleissivistyksestä, kielitaidosta, kyvystä oivaltaa asioiden ja päätösten olennai-
set asiat ja tuoda ne selkeästi esille sekä verkostoitua alan toimijoiden kesken. Kun suo-
malaisen sanomalehdistön luonne muuttui 1800-luvun toisella puoliskolla kulttuurisesta 
aatelehdistöstä poliittiseksi lehdistöksi, toimittajien ammattikunta muuttui sen mukana. 

324 Jørgensen 2012, 15–16 ja 76.
325 Jørgensen 2012, 6–7, 76.
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Akateemiset valistajat jäivät taustalla vaikuttaviksi avustajiksi, ja lehdistä vastasivat kunni-
anhimoisesti työhönsä suhtautuvat ammattilaiset, joiden journalistinen osaaminen kasvoi 
työurien pidentyessä. Yhteistä akateemisille taustavaikuttajille ja toimitusten ammattilai-
sille oli poliittinen aktiivisuus, joka leimasi heidän toimintaansa journalisteina. Lehtien 
toimituksiin kuului myös samaa poliittista aatemaailmaa kannattavia kirjailijoita ja taitei-
lijoita. Eniten heitä oli vuosisadan vaihteessa Päivälehden toimituksessa, josta muodostui 
samalla kulttuuristen virtausten edelläkävijä.

Journalistien ammattietiikasta keskusteltiin kiivaasti toimittajien kotimaisissa ja kan-
sainvälissä tapaamisissa: ammattitaidottomien toimittajien pelättiin heikentävän yleisön 
luottamusta ja samalla murentavan ammattikunnan yleistä arvostusta. Näistä keskuste-
lusta kerrotaan tarkemmin seuraavassa, toimittajien ammatillista yhteistyötä koskevassa 
luvussa. 

Toimittajien ammatillisesta asemasta ja tutkintojärjestelmästä ei ollut virallisia säädök-
siä, mutta lehdistöä koskevat vastuusuhteet olivat kuitenkin tarkkaan määriteltyjä. Vastaa-
van toimittajan juridinen asema ja vastuut määriteltiin painotoimea koskevassa asetukses-
sa, ja toimituksen sisäinen vastuujärjestelmä oli rakentunut sen pohjalta. Mikäli lehdessä 
julkaistuista kirjoituksista syntyi ongelmia, niistä vastasivat oikeusistuimissa lehtien vas-
taavat toimittajat. Tämä vahvisti osaltaan toimittajien sitoutumista omaan lehteensä ja työ-
yhteisöönsä. Sanomalehdessä julkaistujen kirjoitusten oletettiin edustavan lehden linjaa, 
kuten Valfrid Vasenius muistutti 1896 kesäyliopiston kurssilla pitämässään alustuksessa. 
Lehden yhtenäistä linjaa korosti kirjoittajien anonyymius; toimituksen jäsenten kirjoitus-
ten alla ei ollut yleensä heidän nimeään tai nimikirjaimiaan. Mikäli sellainen löytyi, kirjoi-
tus oli todennäköisesti toimituksen ulkopuolisen tekemä.

Missä määrin suomalaiset toimittajat olivat 1800- ja 1900-luvun taitteessa journalis-
min ammattilaisia? Mielestäni suuremmassa määrin kuin aikaisemmassa tutkimuksessa 
on arvioitu. Kun kehitystä verrataan Epp Laukin jaottelemiin kehityskausiin, suomalais-
ten toimittajien professionalisoituminen sijoittuu tuossa vaiheessa neljännen ja viidennen 
vaiheen välimaastoon. Lehdenteko siirtyi kokopäiväisille palkkatoimittajille, jotka käytti-
vät apunaan freelancereita ja osa-aikaisia aputoimittajia, ja myöhemmin toimitustyö alkoi 
eriytyä ja toimituksen sisäinen työnjako vakiintua.326 

Melko samaa mieltä voi olla Pertti Hemánuksen arviosta, jonka mukaan toimittajatyö 
muuttui tässä vaiheessa pääosin ammattimaiseksi, ideologis-poliittisesti korostuneeksi 
journalismiksi. Toimittajat nähtiin jo muista ammateista erottuvaksi omaksi ammattikun-
nakseen, ja ajalle oli tyypillistä kutsumustietoisuus ja eräänlainen boheemisuus. Eri mieltä 
täytyy kuitenkin olla hänen arviostaan journalismin kehittymisestä varhaisprofessionaali-
seksi ammatiksi vasta 1920-luvulle.327 

Helsinkiläisissä lehdissä varhaisprofessionaalinen kausi alkoi mielestäni jo 1890-luvul-
la, kun niiden johtoon nousivat lahjakkaat ammattijournalistit. Sanomalehtien palstatilan 
ja ilmestymiskertojen lisääntyminen muuttivat sanomalehden tekemistä ammattimaiseksi, 
ja kehitys heijastui pian myös moniin Helsingin ulkopuolella ilmestyviin lehtiin. 

Taloudelliset realiteetit muodostivat sanomalehdistöä ja journalistista työtä merkittä-

326 Lauk & Pallas 2008, 3; Høyer & Lauk 1997.
327 Hemánus 1979, 56–57.
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vimmin muuttaneen tekijän. Suomenkieliset lehdet olivat joitakin poikkeuksia lukuun ot-
tamatta levikkijohtajia, ja levikin kasvu tarkoitti yleensä lehden taloudellista menestystä 
ja työntekijämäärän lisäystä. Ruotsinkielisen lehtien tiiviit siteet liike-elämään toivat niille 
taloudellista vakautta, vaikka tilaajamäärien kasvu pysähtyikin vuosisadan vaihteessa. 

Jos verrataan helsinkiläisissä lehdissä käytettyjä työtapoja suomalaisten tutkijoiden ra-
kentamaan journalistisen työn yleiseen malliin328, samankaltaisuuksia on paljon. Journa-
listinen työprosessi – lähtökohdan määrittely, aiheen valinta, aineiston hankinta ja käsitte-
ly sekä jutun kirjoittaminen ja valmiin jutun kriittinen tarkastelu – ei ole muuttunut pal-
joakaan 1890-luvulla suurissa helsinkiläisissä sanomalehdissä käytössä olleista työtavoista. 
Jos verrataan esimerkiksi Päivälehden ulkomaanosaston toimittajan työpäivää nykyiseen, 
erot koskevat pääasiassa teknisiä apuvälineitä, ei niinkään työn sisältöä. Toimittajalta vaa-
dittiin kielitaitoa, taustojen hallintaa ja nopeutta eli samoja asioita kuin vielä nykyäänkin. 
Myös vastuusuhteet olivat saman hierarkkisen mallin mukaisia: päätoimittajat ja toimitus-
sihteerit päättivät, mitä lehdessä julkaistiin. Julkisen sanan neuvoston tapainen alan sisäi-
nen itsesääntelyelin puuttui, mutta sellaisen tarve tiedostettiin jo 1800-luvun loppupuolel-
ta lähtien.

Suomalaista lehdistöä leimasi 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa kielipolittiinen 
kamppailu, joka vaihtui routavuosina Venäjää koskeviin erimielisyyksiin. Suomalainen 
lehdistö laajeni ja politisoitui samaan aikaan, ja tällainen kehitys poikkesi huomattavas-
ti Yhdysvalloissa ja Britanniassa vallitsevasta tilanteesta. Siellä kaupallinen lehdistö oli 
jo vuosikymmeniä aikaisemmin syrjäyttänyt poliittisen lehdistön. Sanomalehtien levikit 
kasvoivat Yhdysvalloissa satoihin tuhansiin ja niitä omistivat yleensä vain varakkaimmat 
liikemiehet. Suuret, useisiin satoihin työntekijöihin nousevat työyhteisöt muuttivat toimi-
tukset hierarkkisemmiksi ja heikensivät rivitoimittajien ansioita. Samalla heidän amma-
tillinen identiteettinsä joutui kriisiin. Olivatko he ”neljäs valtiomahti”, ryhmä mielipiteen-
muodostajia, jotka sijoittuen luokkien ja intressien yläpuolelle vai kuuluivatko he palk-
katason mukaisesti valkokaulusproletariaattiin? Tilanteen olisi luullut kasvattavan heidän 
yhteenkuuluvuuttaan muiden samassa yrityksessä työskentelevien kirjapaino- ja toimisto-
työntekijöiden kanssa, mutta näin ei kuitenkaan käynyt: journalistit eivät pitäneet itseään 
työläisinä, vaan näkivät itsensä yleisen mielipiteen tulkkeina ja sitoutuivat lehteensä.329

Samanlainen sitoutuminen omaan lehteen oli tyypillistä myös suomalaisille toimittajil-
le. Toimittajien ammattikunnan luontevimpia yhteistyökumppaneita olisivat olleet kirja-
painotyöntekijät, mutta suhde heihin oli ajoittain hyvin jännitteinen. Sanomakirjojen ai-
kakaudella faktorien ja toimittajien välinen kanssakäyminen oli vielä vilkasta, ja faktorit 
hoitivat tarvittaessa myös lehden toimittamisen. Sanomalehtien lisääntyessä ja kirjapai-
noalan laajentuessa tällainen yhteistyö ammattiryhmien välillä väheni ja ammattiryhmät 
etääntyivät toisistaan. 

Helsingin Kirjaltajien Lukuyhdistys (Typografernas Läseförening) perustettiin huh-
tikuussa 1869, ja helsinkiläiset latojat vaativat palkkojensa korottamista lakolla jo huhti-
kuussa 1872. Lakko oli ajoitettu valtiopäivien kokoontumisen aikaan, jolloin kirjapainoissa 
oli paljon töitä. Kirjapainotyöntekijät saivat vaatimansa palkankorotukset, ja samalla toi-

328 Miettinen & Kalliomäki & Suominen 1976, 29; Hemánus 1990, 57–63.
329 Lauk & Høyer 2003, 4; Curran & Seaton 1985; Boyce 1978. 
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mittajien ja kirjapainotyöntekijöiden välit kiristyivät ensimmäisen kerran. Sanomalehdet 
kirjoittivat lakosta hyvin kielteisesti, ja samanlainen asennoituminen kirjapainotyönteki-
jöiden palkkataisteluihin jatkui seuraavina vuosikymmeninä.330 

Helsingin Kirjanpainajain Yhdistys perustettiin vuonna 1885. Yhdistystä johtivat vuo-
teen 1888 asti faktorit, sitten johtoon nousivat kirjaltajat, jotka keskittyivät työehtojen ja 
palkkojen parantamiseen. Kirjapainon isäntien kanssa käytyjen neuvottelujen ajauduttua 
umpikujaan kirjaltajat menivät lakkoon joulukuussa 1890. Lakko kesti muutaman päivän 
ja päättyi helsinkiläisiä kirjaltajia koskevan työehtosopimuksen solmimiseen. Se noudat-
ti kirjaltajayhdistyksen esittämää, saksalaisilta kirjaltajilta lainattua kaavaa. Työehtosopi-
musperiaatteen hyväksyminen oli merkittävä virstanpylväs suomalaisessa ammattiyhdis-
tyshistoriassa, sillä tämän jälkeen monilla muillakin aloilla käynnistettiin neuvottelut en-
simmäisistä työehtosopimuksista. Alueellisia kirjaltajien yhdistyksiä perustettiin eri puo-
lille maata, ja vuonna 1894 perustettiin valtakunnallinen Suomen Kirjaltajaliitto (vuodesta 
1914 Suomen Kirjatyöntekijöiden Liitto), jonka solmima valtakunnallinen työehtosopi-
mus otettiin käyttöön vuonna 1900.331

Vuoden 1890 sopimusneuvottelujen aikana kirjaltajayhdistys teki aloitteen työriitojen 
selvittelyyn keskittyvän sovinto-oikeuden perustamisesta. Kirjapainonomistajat tarttuivat 
aloitteeseen seuraavana syksynä ja tekivät yksityiskohtaisen esityksen sovinto-oikeuden 
toteuttamisesta, mutta hanke jäi tässä vaiheessa periaateasteelle. Pysyvä sovinto-oikeus pe-
rustettiin vasta parin kymmenen vuoden kuluttua, vuoden 1911 työehtosopimusneuvotte-
lujen jälkeen. Sovinto-oikeusjärjestelmä syntyi Suomeen ammattikuntien purkamisen yh-
teydessä 1868. Sovinto-oikeuden tehtävänä oli ratkaista työsuhteita koskevia riitaisuuksia 
ja työehtosopimuksen tulkintaan liittyviä kysymyksiä.332 

Amerikkalaisista kollegoista poiketen suomalaisten toimittajien palkat pysyivät 1910-lu-
vulle asti varsin hyvällä tasolla, eikä ammattikunnan ”proletarisoitumista” samassa mitassa 
tapahtunut. 

Palkkatasossa oli kuitenkin suuria eroja, ja palkkoihin saattoi sisältyä erityisehtoja 
tai urakka- ja könttäpalkkioita. Auran päätoimittaja Kosti Vehanen (1858–1887)333 hoi-
ti 1880-luvulla lehden toimittamisen urakalla, samoin Aamulehden päätoimittaja Kaarlo 
Wiljakainen, joka sai työstä könttäsumman, josta maksettiin myös muiden toimittajien 
ja avustajien palkat. Näiden kulujen jälkeen Wiljakaiselle jäi omaan käyttöön noin 3 000 
markkaa vuodessa. Hankalasta järjestelystä päästiin eroon 1900-luvun alussa, ja lehden 
päätoimittajalle alettiin maksaa 5 000 markkaa (2014 rahanarvon mukaan laskettuna 22 
612 euroa) vuodessa, toimitussihteerille 3 500 markkaa (15 828 euroa), reportterille 2 000 

330 M. Nieminen 1977, 43–52. 68–72.
331 M. Nieminen 1977, 74–83; Leino-Kaukiainen 2015, 12–13. Valtakunnalliseen yhdistykseen liittyi 

1914 myös Kirjansitojaliitto. Faktorit irtaantuivat vuonna 1890 Helsingin kirjaltajayhdistyksestä, 
mutta jatkoivat klubimaista yhteydenpitoa. Vuonna 1905 helsinkiläiset faktorit perustivat 
Helsingin Faktoriklubin ja Suomen Faktoriliitto perustettiin vuonna 1909. Faktoriliitto muuttui 
ammattiyhdistysmäiseksi vasta toisen maailmansodan jälkeen, ja alalla solmittiin ensimmäinen 
työehtosopimus vasta vuonna 1971.

332 M. Nieminen 1977, 82–83, 194–195.
333 Vehanen oli Auran päätoimittajana 1882–84 ja 1886–87.
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markkaa (9 045 euroa) ja kokousreferentille 1 500 markkaa (6 783,45 euroa) vuodessa.334 
Vuonna 1897 Päivälehden päätoimittajan Eero Erkon vuosipalkka oli 6 000 markkaa 

(vuoden 2014 rahanarvon mukaan laskettuna 29 951 euroa), toimitussihteeri E. O. Sjö-
bergin 4 500 markkaa (22 463 euroa), kotimaan osaston hoitajan 4 000 markkaa (19 967 
euroa), ulkomaan osaston toimittajan Tekla Hultinin 2 700 markkaa (13  478 euroa) ja 
kokousreportterin 2 400 markkaa (11 980 euroa).335 Palkat pysyivät samalla tasolla myös 
routavuosina: vuonna 1902 päätoimittaja Santeri Ingman ja ”erikoistoimittaja” Eero Erkko 
ansaitsivat 6 000 markkaa (27 476 euroa), toimitussihteeri K. V. Puuska 4 200 markkaa 
(19 233 euroa) ja aputoimittaja Kaarlo Frisk (1860–1921)336 2 400 markkaa (10 990 euroa). 
Kokousreportteri Jaakko Laurilan palkka oli vuotta myöhemmin 1 800 markkaa (8 336 
euroa) vuodessa.337 Työkokemus, tehtävän vaativuus ja yhtiön taloudellinen tilanne näyttä-
vät vaikuttaneen suoraan palkkoihin. Routavuosina toimittajien toimeentuloa heikensivät 
lakkautusten aiheuttamat palkanmaksukatkokset. 

Uuden Suomettaren palkkiot olivat Päivälehteä huomattavasti paremmat. Vuonna 1889 
päätoimittajalle maksettiin 8 200 markkaa (44 315 euroa) vuodessa ja toimittajien palkat 
vaihtelivat kokemuksen mukaan 2 400 markasta (12 970 eurosta) 5 000 markkaan (27 022 
eurosta). Toimittaja-harjoittelijoille maksettiin 1  000 markkaa (5  404 euroa) vuodessa. 
Vuosina 1900–1905 päätoimittajan palkka oli jo 12 000–13 000 markkaa (54 268–60 076 
euroa) vuodessa. Toimitussihteerin 7 000–8 000 markkaa (31 656–36 970 euroa), vakitui-
sen toimittajan 4 000–5 000 markkaa (18 089–23 106 euroa) ja aputoimittajan ja koko-
usreportterin 2 400–3 300 markkaa (10 854–15 250 euroa) vuodessa. Vuosipalkan ohella 
toimittajille maksettiin vuoteen 1902 asti erillispalkkioita oman työnkuvan ulkopuolisista 
tehtävistä.338 

Vaikka Päivälehden palkat olivat Uutta Suometarta pienemmät, ne olivat kuitenkin hy-
vää keskitasoa: lehtimieskokouksessa vuonna 1900 toimittajien palkkojen todettiin olevan 
keskimäärin 300–350 markkaa kuukaudessa eli 3 600–4 200 markkaa (16 280–18 994 eu-
roa) vuodessa. Osaavista toimittajista oli pulaa, mikä pakotti lehtiä nostamaan palkkojaan. 
Varsinaisen palkan lisäksi toimittajien oletettiin saavaan mahdollisia lisäansioita 500–600 
markkaa (2 261–2 713 euroa) vuodessa. Menestyvien maakuntalehtien päätoimittajatkin 
saattoivat päästä tässä vaiheessa 6 000–7 000 markan (27 134–31 656 euron) vuosituloon.339

334 Leino-Kaukiainen 1988, 574; Suova 1957, 122–123; Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahanarvonkerroin 
1860–2014. Tilastokeskus (verkkojulkaisu); www.pori.fi/kulttuuri/satakunnanmuseo/teollisuustyonjaljilla/
tyovaesto/palkka/miestenjanaistenansioita1800-1900-luvuilla (verkkojulkaisu). Keskiansio oli 
vuonna 1900 Suomessa 2,72 markkaa ja vuonna 1905 se oli 2,87 markkaa. Vuosiansiot jäivät tuolloin 
yleensä noin 900 markkaan. Ammattitaitoisen kirjaltajan minimipalkka vuosina 1900–1905 vaihteli 
paikkakuntakalleusluokan (1-5) mukaan 90 markasta 120 markkaa kuukaudessa ja vuosipalkat olivat 
täten 1080–1440 markkaa vuodessa. Kirjaltajien palkkatiedot M. Nieminen 1977, 128, 159.

335 HSSOY:n johtokunnan pöytäkirjat 27.11.1894, 26.10.1896 ja 30.4.1897. PA. 
336 Frisk oli Savon avustajana 1880 ja toimittajana 1889–91, Uuden Suomettaren avustajana (matkakirjeitä) 

1886–87, Tapion toimittajana 1888, Keski-Suomi aputoimittajana 1891, Päivälehden toimittajana 1891 
ja aputoimittaja 1896–04, Helsingin Sanomien toimittajana ja toimitussihteerinä 1904–19, ja kotimaan 
osaston toimittajana 1919–20.

337 HSSOY:n johtokunnan pöytäkirjat 30.4.1897, 28.3.1902, 23.11.1902, 28.5.1903 ja 27.5.1904. PA.
338 Vesikansa 1997, 106; Leino-Kaukiainen 1988, 574. Uuden Suomettaren hallitus päätti vuonna 1902, ettei 

lehtiyhtiön osakkaille ja toimittajille enää maksettaisi erillisiä kirjoituspalkkioita.
339 Kuudennen Yleisen Suomen Sanomalehtimieskokouksen Pöytäkirja 15–16 IV 1900. Helsinki 1901. 
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Avustajien palkkioissa käytettiin yleensä tekstin pituuden mukaista maksua. Päiväleh-
den maatalousavustajalle maksettiin vuonna 1894 kahdeksan markkaa (37 euroa) palstal-
ta ja vuonna 1901 taidekriitikolle 30 penniä (1,37 euroa) palstasenttimetriltä. Poliittisista 
artikkeleista ja pääkirjoituksista maksettiin useimmiten kappalehintaa, esimerkiksi K. J. 
Ståhlberg sai Päivälehdeltä vuonna 1903 palkkiota 35 markkaa (162,09 euroa) artikkelil-
ta.340

Muihin ”valkokaulusammatteihin” verrattuna toimittajien ansiot olivat varsin hyvät. 
Esimerkiksi yliopiston professorin palkka oli tentti- ja muine tuloineen 1800-luvun lopulla 
6 500 markkaa (34 168 euroa) vuodessa ja yliopiston lehtorin 3 000 markkaa (15 770 eu-
roa) vuodessa. Kansakoulun opettajien ja johtajien palkat olivat vuosina 1895–1896 keski-
määrin 1 000 markasta (5 257 euroa) 1 800 markkaan (9 462 euroa) vuodessa. Tavallisten 
työläisten keskiansiot jäivät tuolloin noin 750 markkaan (3 934 euroa) vuodessa.341 

Hyvästä palkkatasosta huolimatta monet toimittajat valittivat tulojen riittämättömyyt-
tä. Suurempien tulojen tarvetta perusteltiin usein ulkoelämän kalleudella – se kun kuului 
kiinteästi toimittajien työhön. Päivälehden toimitussihteerinä 1890-luvulla ollut Erkki Rei-
jonen muistelee tätä osaa työstä näin: ”Toimitustyön keskeytyessä illalla kello kahdeksan 
korvissa pistäydyttiin muutamaksi tunniksi kesällä Kappeliin, jossa Erkko ja Warén kra-
puajan alettua saattoivat joka ilta syödä annoksen niitä, tahi Kaivohuoneen tai Hesperian 
varieteihin, jotka kilpailivat keskenään, talvisaikaan taas Seurahuoneelle n.s. populääri-
konserttiin, jossa saattoi istua joko alhaalla salissa tai parviaitiossa. Niihin kaikkiin oli leh-
timiehillä vapaa pääsy. Muutamana laskiaisaattona oltiin Seurahuoneen Orkuksessa. Isoh-
ko pöytäseurue odotteli siinä tilaamiaan bliniannoksia, tietysti kaviaarin kera.”342 Kalliin 
seuraelämän ohella rahaa piti jäädä myös perheen elättämiseen.

Yhteiskunnalliselta statukseltaan suomalaiset toimittajat alkoivat 1800-luvun toisella 
puoliskolla jakaantua neljään eri osaan, mikä näkyi selvästi myös heidän palkkauksessaan. 
Eliitin muodostivat suurten helsinkiläisten lehtien päätoimittajat, jotka omistivat edelleen 
ainakin osan lehtensä osakkeista ja kuuluivat puolueryhmiensä johtajiin. Toiseksi arvoste-
tuimpaan ryhmään kuuluivat maakuntakaupungeissa ilmestyvien lehtien päätoimittajat ja 
suuriin lehtiin palkatut toimitussihteerit. Kolmanteen ryhmään sijoittuivat lehtien yleistoi-
mittajat, ja alimman ryhmän muodostivat reportterit ja referentit, jotka tekivät vähemmän 
arvostettuja tehtäviä pienemmällä korvauksella.

Toimittajakunnan sisäinen jako muistutti jossain määrin Ruotsissa vallinnutta tilannet-
ta. Ruotsalaiset lehtimiehet jakaantuivat 1800-luvun toisella puoliskolla kahteen selvästi 
toisistaan erottuvaan ryhmään, päätoimittajiin eli publicisteihin ja palkattuihin toimitta-
jiin eli litteratöreihin. Heidän lisäkseen alalla oli myös uutisten metsästäjiä, joita pidettiin 
maineeltaan epämääräisinä ja lehtimiesten yleistä arvostusta heikentävinä. Lehtimiesten 
alhaisesta arvostuksesta kertoi 1800-luvun puolivälistä lähtien käytössä ollut haukkuma-

340 HSSOY:n johtokunnan pöytäkirjat 28.3.1902, 23.11.1902. PA.
341 Vesikansa 1997, 106; Suomen taloushistoria 3, 1983; Suomen virallinen tilasto. Suomen kansaopetuksen 

tilasto. Koulutoimen ylihallituksen julkaisema 26 viiden vuoden kertomus, sisältävä tietoja kansakoulujen 
rakennuksista ja muusta omaisuudesta sekä kansakoulujen opettajiston palkkasuhteista lukuvuonna 
1895–1896. Helsinki 1898. Euromäärät on laskettu vuoden 1895 rahanarvosta. Työläisten keskiansiot 
koskevat naisten ja miesten yhteenlaskettua tuloa.

342 Reijonen 1929, 128.
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nimi murvel, joka ruotsalaisen 1800-luvun sanakirjan mukaan tarkoitti maineeltaan ja 
kyvyiltään epämääräistä ihmistä. Kun myös uutismetsästäjät alkoivat 1800-luvun lopul-
la käyttää itsestään litteratör-titteliä, varsinaiset toimittajat halusivat siitä eroon. Käyttöön 
otettiin kansainvälisistä lehdistökongresseista omaksuttu journalist ja aiemmin yleensä 
päätoimittajasta käytetty redaktör.343

Sosiaaliseen taustaan ja koulutukseen liittyvistä eroista huolimatta suomalaisten toimit-
tajien ammatillinen identiteetti ja yhteenkuuluvuus vahvistuivat merkittävästi 1800-luvun 
toisella puoliskolla. Kun kehitysvaihetta vertaa Nico Carpentierin nimeämiin journalistien 
ammatti-identiteetin neljään keskeiseen elementtiin, vastaavuus on hyvin suuri. Carpen-
tierin mukaan journalistien ammatti-identiteetti muodostuu objektiivisuudesta, sananva-
pauden puolustamisesta, mediaorganisaatioiden ja ammattilaisten arvostetusta asemas-
ta yhteiskunnassa ja journalistien itseymmärryksestä ja ammattiylpeydestä. Identiteetin 
määrittelyyn vaikuttivat hänen mukaansa kunkin journalistin subjektiiviset kokemukset, 
riippuvuudet ja ammattirooliin sisältyvät ristiriitaisuudet.344

Journalismin nykykäsityksen mukaista objektiivisuutta lukuun ottamatta kaikki Car-
pentierin nimeämät ammatti-identiteetin keskeiset osat löytyivät jo 1800-luvun lopussa 
suomalaisten journalistien kehityksestä. Journalistien itseymmärryksen ja ammattiylpey-
den vahvistuminen ilmeni muun muassa ammatillisen yhteistyön käynnistymisenä, am-
matillisen organisaation perustamisena ja kansainväliseen journalistiyhteisöön hakeutu-
misena. Yksi merkittävimmistä yhteistyön motiiveista oli sananvapauden puolustaminen: 
sensuurin kiristyessä lehtimiehet hakivat yhteistyöstä turvaa viranomaisten painostusta 
vastaan.

343 Petersson 2008, 41–44; Jarlbrink 2009, 259–260. Murvel tarkoitti joissakin ruotsin murteissa myös 
karvaista pientä eläintä, josta myös suomalaisista toimittajista käytetty sopuli-nimitys saattaa juontaa 
juurensa. Molemmissa maissa on käytetty toimittajista myös lehtineekeri-nimitystä, joka viittaa 
painomusteen tahrimiin vaatteisiin.

344 Carpentier 2005; Koljonen 2013, 67–69.
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Tärkeä osa lehtimieskokousten ohjelmaa olivat päivälliset maljapuheineen. Pilalehti Fyrenin näkemys neljännestä 
lehtimieskokouksesta (Fyren 9.6.1898).
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4 AMMATILLISEN YHTEISTYÖN 
ENSIMMÄINEN VAIHE

4.1 Yhteistoiminnan mallit pohjoismaista

Suomalaisten toimittajien ammatillinen yhteistyö kehittyi asteittain 1870-luvulta lähtien. 
Toimintamalli tuli Ruotsista ja muista pohjoismaista. Suomalaiset toimittajat solmivat suh-
teita pohjoismaisiin kollegoihinsa jo hyvin varhain. Läheisimpiä suhteet olivat ruotsalai-
siin lehtimiehiin, mutta myös tanskalaiset ja norjalaiset toimittajat tulivat 1800- ja 1900-lu-
kujen taitteessa monille tutuiksi. Pohjoismaisia journalistitapaamisia oli useita ja yhteydet 
rakentuivat useimmiten henkilökohtaisten suhteiden pohjalta. Tapaamisista kirjoitettiin 
melko paljon sanomalehdissä, mikä kertoo niiden merkityksen tietoisesta korostamisesta. 
Koska yhteistyöllä oli ratkaiseva merkitys suomalaisten lehtimiesten yhteistoimintaan, sitä 
on tässä tarpeen tarkastella laajemmin.

Ensimmäiset tiedot pohjoismaisten lehtimiesten tapaamisista löytyvät Helsingfors Dag-
bladista kesäkuulta 1866: Aftonbladetin julkaisija Lars Johan Hierta järjesti 22.6. juhlaillal-
lisen, joille kutsuttiin ruotsalaisten toimittajien lisäksi kaikki Tukholmassa tuolloin olleet 
norjalaiset, tanskalaiset ja suomalaiset toimittajat. Helsingfors Dagbladin mukaan tilaisuus 
järjestettiin uusien yhteyksien solmimiseksi ja vanhojen suhteiden uudistamiseksi.345 

Keitä suomalaisia toimittajia tuohon tilaisuuteen osallistui, ei selviä Helsingfors Dag-
bladin uutisesta, mutta oletettavaa on, että paikalla oli ainakin kirjailija-toimittaja Emil 
von Qvanten (1827–1903)346, joka asui Tukholmassa ja toimi useiden suomalaisten lehtien 
kirjeenvaihtajana.

Illallinen järjestettiin merkittävän tapahtuman kunniaksi: samana päivänä astui voi-
maan Ruotsin parlamenttiuudistus, josta oli päätetty joulukuussa 1865. Ruotsin säätyval-
tiopäivät korvattiin uudistuksessa kaksikamarisella eduskunnalla. 

Sanomalehdillä oli merkittävä rooli uudistuksen aikaansaamisessa. Päätöstä edelsi kit-

345 Helsingfors Dagblad 29.6.1866. 
346 Qvanten muutti Ruotsiin 1853 ja kirjoitti sieltä moniin suomalaisiin ja ruotsalaisiin lehtiin mm. 

kirjallisuuskritiikkejä.
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kerä keskustelu lehdistön vallasta; yhtä mieltä oltiin lehdistön vallan kasvusta, mutta siitä, 
oliko se hyvä vai huono asia, oltiin eri mieltä. Erityisen kriittisiä ääniä kuului viimeisillä 
säätyvaltiopäivillä papistosta ja aatelissäädystä. Kritiikki ei laantunut eduskuntauudistuk-
sen jälkeenkään.347

Ruotsin ensimmäinen epävirallinen toimittajatapaaminen pidettiin Tukholmassa jo 
1845 liberaalilehtien koolle kutsumana. Seuraava, epäonnistuneeksi jäänyt yritys, tehtiin 
1860-luvun puolivälissä. Asialla olivat jälleen liberaalit sanomalehdet, jotka halusivat sa-
malla tehdä propagandaa valtiopäiväuudistuksen puolesta. Eduskuntauudistuksen jälkeen 
poliittiset jännitteet lieventyivät, ja ensimmäiseen Tukholmassa elokuussa 1868 pidettyyn 
valtakunnalliseen lehtimieskokoukseen (publicistmöten) osallistui 54 toimittajaa ja jul-
kaisijaa. Koko Ruotsin lehdistö oli paikalla virallisesta Post- och Inrikes Tidningarista ra-
dikaaliin Fäderneslandet-lehteen asti.348 

Vuoteen 1907 mennessä Ruotsissa pidettiin yhteensä 16 lehtimieskokousta. Ne kestivät 
kerrallaan useita päiviä ja jakaantuivat yhteisten asioiden käsittelyyn, yhdessäoloon, juh-
liin ja retkiin. Lehtimieskokousten puheenjohtajat olivat johtavia liberaaleja toimittajia ja 
valtiopäivämiehiä, ja kokouksilla oli aluksi hyvin läheinen suhde valtiopäiviin; useissa leh-
timieskokouksissa valmisteltiin eduskunnan käsittelyyn tulevia lakiehdotuksia.349 

Suomalaiset toimittajat osallistuivat Ruotsin lehtimieskokouksiin ensimmäisen kerran 
vuonna 1871. Paikalla oli neljä suomalaista: Helsingfors Dagbladista toimittaja Karl Vik-
tor Bremer (1836–1884)350 ja poliittinen avustaja Leo Mechelin, Vikingen-lehden avusta-
ja Viktor Öhberg (1830–1907)351 ja Åbo Underrättelseristä päätoimittaja Ernst Rönnbäck 
(1838–1893).352 Mukana ei ollut yhtään fennomaanilehden toimittajaa, sillä Uusi Suometar 
vasta vakiinnutti toimintaansa ja ruotsinkielistä Morgonbladetia ei ollut vielä perustettu. 
Helsingin ulkopuolella ilmestyvien suomenkielisten lehtien taloudelliset ja toimittajare-
surssit eivät vielä mahdollistaneet edustajan lähettämistä ulkomaisiin kokouksiin.

Jatkossa suomalaisten toimittajien osallistuminen Ruotsin lehtimieskokouksiin vaih-
teli. Örebrossa 1874 pidettyyn kokoukseen osallistui Helsingfors Dagbladin päätoimitta-
ja Robert Lagerborg, ja Linköpingissä 1876 pidettyyn kokoukseen Åbo Underrättelserin 
Ernst Rönnbäck. Hän oli paikalla myös kaksi vuotta myöhemmin Jönköpingissä pidetyssä 
kokouksessa. Tukholmassa kesällä 1886 pidettyyn kokoukseen matkusti Suomesta peräti 
neljä lehtimiestä. Yksi heistä oli Åbo Tidningin päätoimittaja Gustaf Cygnaeus, joka kir-
jotti kokouksesta laajan raportin lehteensä. Myös Gävlessä 1895 pidetyssä kokouksessa oli 
todennäköisesti paikalla suomalaisia toimittajia.  Tässä kokouksessa ruotsalaiset päättivät 
tavoitella neljännen kansainvälisen lehdistökongressin saamista Tukholmaan kesällä 1897. 

347 Den svenska pressens historia, osa 2, 2001, 212.
348 Den svenska pressens historia, osa 2, 2001, 216; Nordisk familjebok 1915, 488-547; Petersson 2008, 39; 

Helsingfors Dagblad 15.7.1886; Åbo Tidning 15.7.1886; Ilmarinen 13.7.1886; Høyer & Lauk 1997, 33. 
349 Hiertan jälkeen paikan täyttivät vuorollaan August Sohlman (1824–1874), C. F. Ridderstad (1807–1886), 

Adolf Hedin (1834–1905), S. A. Hedlund (1821–1900) ja Arvid Gumælius (1833–1908).
350 Bremer Helsingfors Dagbladin toimittajana 1865–84.
351 Öhberg oli Folkwännenin päätoimittajana 1861–66 ja avusti lehteä sen jälkeen. Hän oli myös Vikingenin 

avustajana 1871–74.
352 Åbo Underrättelser 26.6., 28.8. ja 31.8.1871. Rönnbäck oli Åbo Underrättelserin avustaja vuodesta 

1861 lähtien, vastaavana toimittajana 1868–69 ja päätoimittajana 1869–75 sekä Åbo Tidningenin 
päätoimittajana 1883–85.
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Mikäli hanke onnistuisi, kutsu tulisi myös suomalaisille lehtimiehille.353 
Ruotsalaisten lehtimieskokousten keskeisiä teemoja olivat painovapauslainsäädännön 

muutokset ja lehtien talouteen liittyvät kysymykset. Jotkut osanottajat olisivat halunneet 
käsitellä kokouksissa myös poliittisempia kysymyksiä, mutta ne rajattiin kokousasioiden 
ulkopuolelle.354 

Ruotsin ensimmäinen lehtimiesjärjestö, Publicistklubben, perustettiin Tukholmassa 
vuonna 1874. Klubin ensimmäinen puheenjohtaja oli Aftonbladetin päätoimittaja Adolf 
Hedin (1834–1905), aktiivinen poliittinen keskustelija ja lehtimieskokousten puheenjoh-
taja.355

Publicistklubben oli herrasmiesten kerho, johon naisilta oli pääsy kielletty ensimmäis-
ten kymmenen vuoden aikana. Klubin jäseninä oli tukholmalaisia kustantajia, toimittajia, 
kulttuuriavustajia ja lehtien taloudesta vastaavia henkilöitä sekä kirjailijoita, taiteilijoita, 
tiedemiehiä ja liike-elämän johtajia. Klubissa käsiteltiin lehdistön yhteisiä asioita ja seu-
rusteltiin. Jäsenkunnan laajentaminen varsinaisen ammattikunnan ulkopuolelle vahvisti 
osaltaan klubin yhteiskunnallista statusta. Tavoitteena oli parantaa lehdistön yleistä ase-
maa, torjua viranomaisten puuttuminen lehdistön toimintaan, valvoa lehdistön vapautta 
ja puolustaa lehdistön itsenäisyyttä sekä parantaa toimittajien yhteiskunnallista asemaa ja 
työolosuhteita. Politiikka rajattiin klubin ulkopuolelle. Tapaamisista ei raportoitu lehdissä, 
toisin kuin lehtimieskokouksista, joista kirjoitettiin laajasti eri lehdissä.356

Klubin organisaatio oli aluksi hyvin löyhä ja joskus oli epäselvää, kuka oikeastaan klu-
biin kuului. Vuonna 1877 klubin jäseniksi on merkitty 85 henkilöä. Klubilla ei ollut omaa 
huoneistoa, vaan se vuokrasi tilat käyttöönsä hotellista. Vuonna 1881 hyväksyttiin uudet 
säännöt ja klubille luotiin kiinteämpi organisaatio, mikä vahvisti järjestön yhteiskunnallis-
ta statusta. Klubista tuli koko ruotsalaisen lehdistön edustaja, jolta hallitus ja viranomaiset 
pyysivät lausuntoja ja joka isännöi ulkomaisten kollegojen vierailuja.357 

Publicistklubben laajeni maata kattavaksi organisaatioksi vuosisadan vaihteessa. Östra 
Sveriges Pressförening ja Mellersta Sveriges Pressföreningen liittyivät Publicistklubbenin 
alueelliseksi yhdistykseksi 1898, ja vuonna 1900 yhdistykseen liittyivät myös Södra Sveri-
ges Pressförening ja Nordsvenska Pressföreningen. Samana vuonna myös Göteborgs Jour-
nalistklubb muuntui läntisen Ruotsin journalistiyhdistykseksi.358

Lehdistön tiedonsaantioikeus ja toimittajien työskentelyolosuhteet puhuttivat sekä leh-
distökokouksia että Publicistklubbenia vuosien ajan. Palkkojen ja työehtojen parantamis-
vaatimukset olivat Publicistklubbenille hankalia kysymyksiä, koska klubiin kuului sekä 
lehtien kustantajia että palkkatoimittajia, joiden edut menivät helposti ristiin. Yritystä tä-
hän suuntaan oli kuitenkin jo varsin varhain; puheenjohtaja Hedin ehdotti jo vuonna 1876 
toimittajien taloudellisen tilanteen käsittelemistä klubilla.  Asiaa lykättiin kuitenkin monta 

353 Åbo Posten 6.8.1874; Morgonbladet 10.8.1874 ja 29.7.1876; Hufvudstadsbladet 7.9.1874; Helsingfors 
Dagblad 11.7. ja 12.7.1878; Åbo Underrättelser 12.7.1886; Helsingfors Dagblad 9.7. ja 15.7.1886; Åbo 
Tidning 12.7. ja 15.7.1886; Ilmarinen 13.7.1886; Tampereen Sanomat 15.7.1895; Rauman Lehti 22.12.1894 
ja 30.10.1895.

354 Den svenska pressens historia, osa 2, 2001, 216.
355 Den svenska pressens historia, osa 2, 2001, 217; Nordisk familjebok 1915, 547–48. 
356 Nordisk familjebok 1915, 546; Petersson 2008, 39–41.
357 Den svenska pressens historia, osa 3, 2001, 217.
358 Den svenska pressens historia, osa 3, 2001, 13, 43.
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kertaa ja lopulta se haudattiin komiteaan. Kymmenen vuotta myöhemmin aloite otettiin 
uudelleen esille, ja samalla keskusteltiin myös siitä, voisivatko työntekijät ostaa lehtensä 
osakkeita ja osallistua myös voiton jakoon. Tällaiset ajatukset kuitenkin torjuttiin. Selvi-
tyksen tekemistä pohdittiin uudelleen Helsingborgin lehtimieskokouksessa 1892 ja samal-
la keskusteltiin myös palkkatoimittajien yhdistyksen perustamisesta.359 Uuden järjestön 
perustamisesta oli keskusteltu Publicistklubbenilla jo 1880-luvun puolesta välistä lähtien, 
ja takana oli jo yksi epäonnistunut kokeilu.

Koska Publicistklubbenin jäsenissä oli muitakin kuin alan ammattilaisia, ammatilli-
set asiat eivät kiinnostaneet kaikkia. Tästä syystä muutamat klubin jäsenet ryhtyivät 1886 
valmistelemaan varsinaisen sanomalehtimiesyhdistyksen, Tidningsmannaföreningen, pe-
rustamista. Yhdistyksen sääntöjen valmistelusta vastasivat Post- och Inrikes Tidningarin, 
Svenska Dagbladetin ja Aftonbladetin toimittajat. Perustavassa kokouksessa 1887 sovittiin, 
ettei yhdistys kilpaile jäsenistä Publicistklubbenin kanssa ja toiminta suunniteltaisiin niin, 
ettei se haittaisi klubin kokoontumisia. Uuden yhdistyksen jäsenpohja jäi kuitenkin hyvin 
suppeaksi ja järjestö haudattiin 1890-luvun alussa.360 

Ruotsin lehtikustantajien järjestö, Svenska Tidningsutgivareförening, perustettiin 
vuonna 1898. Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja oli Stockholmstidningenin pää-
toimittaja ja kustantaja Anders Jeurling (1851–1906)361. Perustamisvuonna Svenska Tid-
ningsutgivareföreningiin liittyi 54 lehteä ja muutamassa vuodessa jäsenmäärä nousi jo yli 
sataan.362

Lehtikustantajien perustettua oman järjestönsä toimittajien varsinaisen ammattiliiton 
perustaminen tuli entistä ajankohtaisemmaksi. Kesti kuitenkin kolme vuotta, ennen kuin 
varsinainen ammattiliitto, Svenska Journalistföreningen (nykyisin Journalistförbundet) 
perustettiin.

Svenska Journalistföreningen syntyi 1901 Publicistklubbenin siipien suojassa, vaikka 
kilpailikin osittain samoista jäsenistä. Ratkaisevan sysäyksen ammattiliiton perustamiselle 
antoi maan suurimmassa sanomalehdessä, Svenska Dagbladetissa, tapahtuneet irtisano-
miset. Kunnollinen irtisanomissuoja olikin yksi Svenska Journalistföreningenin keskeisiä 
vaatimuksia ensimmäisinä toimintavuosina.  Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja 
oli Dagen-lehden toinen päätoimittaja David Bergström (1858–1946), joka oli toiminut 
pitkään myös Publicistklubbenin johdossa ja oli tuttu mies myös monille suomalaisille 
toimittajille. Toinen aloitteentekijä oli Aftonbladetin toimittaja Valfrid Spångberg (1871–
1946), josta tuli Bergströmin jälkeen yhdistyksen puheenjohtaja.363

Svenska Journalistföreningenin organisaatio laajeni pian koko maan kattaviksi alueel-
lisiksi piireiksi (kretser), joilla oli keskustoimikunta Tukholmassa. Vuoden 1902 lopussa 
klubissa oli jo 226 jäsentä, joista pääosa oli tukholmalaisia. Luku oli kuitenkin vain kol-
masosa Publicistklubbenin jäsenmäärästä, joka oli kasvanut vuosisadan vaihteessa rajusti 

359 Petersson 2008, 45-47; Den svenska pressens historia, osa 3, 2001, 45. 
360 Nordisk familjebok 1915, 289–290; Åbo Tidning 12.7.1886; Åbo Underrättelser 12.7.1886 ja 26.10.1887; 

Helsingfors Dagbladet 9.7.1886. 
361 Jeurling oli toimittajana Gotlands Allehandassa 1876–77 ja Karlstads-Tidningenissä 1879–84, työskenteli 

Aftonbladetin toimitussihteerinä 1885–89 ja perusti Stockholmstidningenin 1889.
362 Den svenska pressens historia, osa 3, 2001, 43–45; Åbo Underrättelser 26.10.1887. 
363 Den svenska pressens historia, osa 3, 2001, 45.
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ja oli tuolloin jo noin 600.364

Birgit Peterssonin mukaan Svenska Journalistföreningen tavoitteli alusta lähtien toimit-
tajille profession asemaa. Tämä näkyi hänen mukaansa selvästi jo ensimmäisissä säännöis-
sä: niissä painotettiin ammattikunnan sosiaalisen aseman kohottamista ja profession rajaa-
mista varsinaisille toimitustyön ammattilaisille sekä korostettiin ammattikunnan riippu-
mattomuutta, ammatillisen identiteetin vahvistamista ja ammattikuntahenkeä. Liitto vaati 
kunnollisia palkkoja, yötyökorvauksia, määriteltyä työaikaa, sairausajan tukea, oikeutta lo-
miin ja eläkkeisiin sekä työsuhdeturvaa. Toisaalta Svenska Journalistföreningenin strategia 
oli Peterssonin mukaan pehmeä ja varovainen: yhdistyksen johdossa uskottiin neuvottelu-
tiehen eikä pyritty painostamaan työnantajapuolta.365

Tanskan ensimmäinen lehtimiesyhdistys perustettiin Kööpenhaminassa elokuussa 
1867, mutta sen historia jäi hyvin lyhytaikaiseksi. Lähinnä ranskalaisten lehtimiesten vie-
railua varten perustettu ryhmä pysyi koossa vain muutaman vuoden. Ruotsin Publicist-
klubbenia muistuttava yhdistys Journalistforeningen i København, perustettiin vuonna 
1880. Siihen kuului aluksi vain Kööpenhaminan porvarillisten lehtien toimittajia. Piiriä 
ei haluttu laajentaa, koska kaihdettiin poliittisia erimielisyyksiä. Vuodesta 1888 lähtien 
yhdistykseen hyväksyttiin jäseniksi myös sosiaalidemokraattisissa lehdissä työskentelevät 
ja vuodesta 1896 lähtien pääkaupungin ulkopuolella ilmestyvien lehtien toimittajat. Yh-
distyksen jäsenmäärä kasvoi nopeasti, ja ylsi 1900-luvun alkupuolella noin neljään sataan 
jäseneen. Kööpenhaminan ulkopuolella ilmestyvien lehtien toimittajat perustivat oman 
yhdistyksen, Provins-Journalistforeningenin vuonna 1900. Vuosisadan vaihteessa syn-
tyi myös joitakin erikoistoimittajien järjestöjä, ensimmäisenä oikeusreferenttien yhdistys 
1898. Varsinainen ammattiliittomaisia tavoitteita omaava järjestö, Københavns Journa-
listforbund, aloitti toimintansa joulukuussa 1904.366 Nykyinen toimittajien ammattijärjes-
tö, Dansk Journalistforbund, perustettiin vasta vuonna 1961.

Norjassa toimittajien järjestäytyminen oli monipolvinen, hidas ja poliittisilla riidoilla 
maustettu prosessi. Poliittiset jännitteet jarruttivat koko toimittajakuntaa yhdistävän am-
mattiliiton syntyä, ja nykyinen toimittajaliitto, Norsk Journalistlag, perustettiin vasta toi-
sen maailmansodan jälkeen vuonna 1946. 

Ensimmäinen norjalainen lehtimiesyhdistys, Den Norske Journalistforening, perustet-
tiin tammikuussa 1883. Perustamiskokoukseen osallistui 24 toimittajaa, ja kokous pidet-
tiin poikkeuksellisessa tilanteessa – Norja oli siirtymässä parlamentarismiin, ja prosessin 
aikana lähes kaikki norjalaiset sanomalehdet olivat muuttuneet poliittisesti sitoutuneiksi. 
Norjan ensimmäinen lehtimiesyhdistys muistutti Ruotsin Publicitsklubbelia, ja sen toi-
minta oli sekoitus sosiaalista kanssakäymistä ja poliittista ja ammatillista yhteistyötä. Yh-
distyksen johdossa olivat suurten lehtien päätoimittajat ja mukana oli myös kustantajia ja 
lehtien taloudesta vastaavia. Kaikki lehtimiehet eivät kuitenkaan liittyneet uuteen yhdis-
tykseen, esimerkiksi konservatiivien päälehden Morgenbladetin päätoimittaja Christian 
Friele (1821–99) kieltäytyi liittymästä järjestöön.367

364 Petersson 2008, 48–60, 411–413.
365 Petersson 2008, 411–412.
366 Søllinge & Thomsen 1989, 84–86; Nordisk familjebok 1915, 186; Päivälehti 22.11.1898.
367 Norsk presses historie 1660–2010 (2. osa) 2010, 245–246; Høyer ja Lauk 1997, 33. Friele oli 

Morgenbladetin päätoimittajana 1865–93.
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Viranomaiset hyväksyivät Den Norske Journalistforeningin toimittajakunnan yhtei-
seksi edustajaksi ja esimerkiksi suurkäräjien budjettikomitea pyysi 1886 siltä lausunnon 
Norjan sähkösanomatoimistoon liittyvästä lakiesityksestä. Kysymys oli tekijänoikeuslakiin 
(laki kirjallisesta omistusoikeudesta) ehdotetusta lisäyksestä, jolla sanomalehtien sähkösa-
nomat suojattaisiin määrätyksi ajaksi jälkipainoksilta. Yhdistyksen kanta ehdotukseen oli 
kielteinen; rajoitusten pelättiin muodostavan esteen vapaalle tiedonvälitykselle.368

Den Norske Journalistforeningin historia jäi lyhyeksi, sillä se hajosi jo 1892 poliittisten 
erimielisyyksien seurauksena. Sen tilalle syntyi kaksi poliittista lehtimiesyhdistystä, Den 
Konservative Presses Forening ja Venstres Presseforening. Myöhemmin muutkin poliit-
tiset puolueet saivat rinnalleen omat lehdistöyhdistyksensä, 1900-luvun alkupuolella pe-
rustettiin sekä Frisindene Venstres Presseforening että Den sosialdemokratiske pressefo-
rening.369

Poliittiset erimielisyydet heijastuivat myös alueellisiin journalistiyhdistyksiin, joita pe-
rustettiin eri puolille Norjaa. Niistä ensimmäinen, Kristiania Journalistklub (nykyään Oslo 
Journalistklubb) perustettiin vuonna 1894, seuraava Trondhjems Journalistklub (Trond-
hjem Journalistforening) 1902 ja kolmas Nordre Bergenhus presseforening (Bergne jour-
nalistlag) 1904. Oman lisänsä toimittajien järjestökenttään toivat ammattiliittojen lehdis-
sä työskennelleet. Ammattiliittojen julkaisut olivat tärkeä osa norjalaista lehdistöä, ja ne 
työllistivät kymmeniä toimittajia. Niissä työskentelevien yhdistys, Den Norske Fagpres-
sens Forening perustettiin huhtikuussa 1898. Siihen kuului ammattilehtien julkaisijoita ja 
toimittajia, ja yhdistys pyrki ajamaan molempien etuja. Valtakunnallinen ammattijärjestö, 
Norsk Presseforbund perustettiin vuonna 1910, ja ensimmäinen lehdistöneuvosto, Den 
norske presses voldgiftsutvalg, vuonna 1912.370 

Pohjoismainen järjestäytymismalli näyttää vaikuttaneen myös virolaisten toimittajien 
järjestäytymiskehitykseen. Virolaisten toimittajien ensimmäiset alueelliset tapaamiset jär-
jestettiin Tartossa vuosina 1895, 1896 ja 1897. Valtakunnallinen lehtimieskokous pidettiin 
1909, ja siihen osallistui kaksi kolmasosaa virolaisista lehtimiehistä. Kokouksessa käsitel-
tiin journalistien ammatillista roolia ja asemaa, eettisiä kysymyksiä, koulutusta, työsken-
telyolosuhteita ja ammatillisen järjestön perustamista. Varsinainen ammattiliitto, Viron 
journalistiyhdistys perustettiin vuonna 1919.371 

Virolaisten lehtien ulkoiset olosuhteet poikkesivat tuolloin monilta osin Ruotsin, Tans-
kan ja Norjan oloista, kun taas suomalaisen ja virolaisen lehdistön toimintaympäristö, eri-
tyisesti venäläisten viranomaisten asettamat rajoitukset, muistuttivat läheisesti toisiaan. 

4.2 Ammatillisen yhteistyön ensi askeleet

Suomalaisten toimittajien ammatillisen järjestäytymisen alkuvaihe muistuttaa pääpiirteil-
tään muiden professionaalisten ammattien järjestäytymisen ensi askelia. Suomen ensim-

368 Åbo Tidning 18.5.1886.
369 Høyer & Lauk 1997, 33–34; Norsk presses historie 1660–2010 (2. osa) 2010, 248–249.
370 Norsk presses historie 1660–2010 (2. osa) 2010, 245–249, 277–278; Suomen Lehdistö 5/1948.
371 Lauk & Pallas 2008, 6–7; Lauk 2001, 7; Høyer & Lauk 1997, 33–34.
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mäiset ammatilliset järjestöt olivat lakimiesten, lääkärien, opettajien ja insinöörien amma-
tillisia yhteenliittymiä. 

Ensimmäinen suomalainen professionaalinen järjestö, Finska Läkarsällskapet perustet-
tiin vuonna 1835. Aloitteen yhdistyksen perustamisesta teki lääkintähallituksen pääjohta-
ja Daniel von Haartman (1792–1877). Järjestön jäseniksi liittyi 64 Suomessa tuolloin toi-
minutta laillistettua lääkäriä. Alueellinen Åbo Läkarföreningen perustettiin vuonna 1858, 
ja vuosisadan lopulla syntyi useita muita paikallisia lääkäriyhdistyksiä. Valtakunnallinen 
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim perustetiin vuonna 1881, ja 1910 suomenkieliset ja 
ruotsinkieliset lääkärien killat yhdistyivät Suomen Yleiseksi Lääkäriliitoksi.372

Lakimiesten ensimmäinen yhdistys, Juridiska Föreningen i Finland syntyi vuonna 1862. 
Virallisesti yhdistys perustettiin lainopillisten kysymysten käsittelyä ja lakitietoisuuden sy-
ventämistä varten. Yhdistys toimikin ennen muuta yhteiskunnallisia kysymyksiä käsitte-
levänä keskustelufoorumina. Esa Konttisen arvion mukaan yhdistyksen perustaminen oli 
kuitenkin selvä osoitus professionaalisten elementtien vahvistumisesta ammattikunnassa 
ja selvä merkki lakimiesprofession institutionaalisesta eriytymisestä valtiosta ja virkasää-
dystä. Yhdistykseen kuului pitkään muitakin kuin varsinaisia lakimiehiä, ja vasta 1910-lu-
vulla jäsenkunta koostui lähes kokonaan vain alan ammattilaisia. Suomenkielisten laki-
miesten yhdistys, Suomenmielisten Juristien Klubi, perustettiin vuonna 1898.  Yhdistystä 
johtivat lakitieteen professorit ja jäseniltä edellytettiin yliopistossa suoritettua lainopillista 
tutkintoa.373 Kielellinen jako päättyi lopullisesti vasta vuonna 1944, jolloin perustettiin alan 
eri järjestöt yhdistävä Suomen Lakimiesliitto.

Opettajien ammattijärjestön perustaminen oli esillä ensimmäistä kertaa jo vuonna 
1847, jolloin turkulaiset lehtorit ja pedagogit anoivat senaatilta lupaa oman järjestön pe-
rustamiseen. Lupaa ei myönnetty, koska arkkipiispa Erik Gabriel Melartin (1780–1847) ja 
senaatin kirkollistoimikunta vastustivat hanketta. Ensimmäinen koko maan kattava opet-
tajain kokous pidettiin 1863, ja sitä johti pedagogiikan ja didaktiikan professori Zacharias 
Joachim Cleve (1820–1900). Oppikoulunopettajien valtakunnallinen järjestö Pedagogis-
ka Föreningen i Finland sai toimiluvan vuonna 1864. Suomen Kansakoulunopettaja- ja 
naisyhdistys perustettiin 1893, Finlands Almänna Svenska Folkskollärare och Lärarinna-
föreningen 1900, yksityiskoulujen opettajien Privatskolans föreningen 1906 ja Suomen 
Valtionoppikoulujen Opettaja Liitto 1917. Myös aineopettajat järjestäytyivät samoihin 
aikoihin.374 Nykyinen Opettajien ammattijärjestön (OAJ) syntyi, kun eri opettajajärjestöt 
yhdistyivät 1973. 

Tekniska Föreningen i Finland aloitti toimintansa vuonna 1880. Pasi Tulkin mukaan 
yhdistys perustettiin koulutettujen insinöörien seuraksi, ja tavoitteena oli puolustautua al-
haaltapäin tulevaa painetta vastaan. Alkuvaiheessa yhdistyksen jäseniksi kelpuutettiin vain 
todellisia ”insinöörejä”. Tästä periaatteesta luovuttiin kuitenkin pian, ja jäseniksi hyväksyt-
tiin myös työnantajien ja valtiohallinnon edustajia. Lähes kaikki Suomen tärkeimmät teol-
lisuusjohtajat liittyivät järjestön jäseniksi. Tällä tavoin insinöörit rakensivat rintamaa alan 

372 Konttinen 1991, 239–240, 256.
373 Konttinen 1991, 227. Suomenmielisten Juristien Klubi vaihtoi nimensä vuonna 1906, ja siitä tuli 

Suomalainen Lakimiesten Yhdistys. 
374 Konttinen 1991, 235 – 237.
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muiden toimijoiden – käsityöläismestareiden ja työläisten – yhteenliittymiä vastaan.375

Suomalaisten toimittajien ammatillisen järjestäytymisen ensimmäinen vaihe käynnistyi 
1870-luvun alussa ja kesti vuoteen 1905 asti. Ammatillisen yhteistyön käynnistymistä edel-
si valtiopäiväryhmien yhteistyö paino-olojen selkiyttämiseksi. 

Ensimmäinen Suomea koskeva painovapausasetus annettiin vuonna 1865. Asetus sää-
dettiin väliaikaiseksi ja tarkoitus oli, että vuoden 1867 valtiopäivät päättäisivät lain lopul-
lisesta muodosta. Valtiopäivillä tehtiin asetukseen kuitenkin niin suuria muutoksia, ettei 
keisari vahvistanut säätyjen hyväksymää lakia, vaan antoi keväällä 1867 hallinnollisessa 
järjestyksessä asetuksen painotoimen-asioista Suomessa. Asetuksella palautettiin voimaan 
lähes entisen kaltainen lupa- ja sensuurijärjestelmä.376

Säätyjen hyväksymän lain sivuuttaminen synnytti tyytymättömyyttä, joka kulminoitui 
talvella 1870 paino-olojen selkiyttämistä kiirehtivän adressin lähettämiseen keisarille. Ad-
ressin kokoamisesta sovittiin valtiopäivämiesten koolle kutsumassa kansalaiskokouksessa 
Helsingin Seurahuoneella 12.3.1870. Akuutteina kysymyksinä olivat päätösten julkisuutta 
koskeva kiista ja epäselvyydet painoasetuksen tulkinnasta. Painoviranomaiset olivat es-
täneet Helsingfors Dagbladia ja Uutta Suometarta julkaisemasta tietoja Åbo Underrättel-
seriä vastaan käräjäoikeudessa nostetusta oikeudenkäynnistä, jossa lehden päätoimittajaa 
Karl Johan Edelsköldiä (1831–1879)377 syytettiin halventavien lausuntojen esittämisestä 
painoasiamiehen viranhoitoa kohtaan. Edelsköld oli julkaissut lehdessään oikeudessa esit-
tämänsä vastineen, mutta muiden oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojan julkaiseminen 
estettiin. Uuden Suomettaren päätoimittaja Anton Fredrik Almberg (1846–1909)378 teki 
asiasta valituksen prokuraattorille, ja oikeusprosessin jälkeen Turun hovioikeus tuomitsi 
raastuvanoikeuden ja Painoasian ylihallituksen puheenjohtajat ja jäsenet sakkoihin.379

Helsingissä järjestettyyn paino-olojen selkiyttämistä kiirehtivään kansalaiskokoukseen 
osallistui 300 henkilöä, ja adressin allekirjoittajia oli 589.380 Adressin allekirjoittajiin kuu-
luivat muun muassa J. V. Snellman, J. L. Runeberg, Fredrik Cygnaeus ja Elias Lönnrot. 

Seuraavana vuonna tuli kuluneeksi 100 vuotta ensimmäisen suomalaisen sanomaleh-
den Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo perustamisesta. Aloitteen 100-vuotisjuhlan jär-
jestämisestä teki Helsingfors Dagbladin päätoimittaja Robert Lagerborg. ”Maamme aika-
kautisen lehdistön työntekijät voisivat mielipiteidensä eroavaisuuksista huolimatta yhteis-
ymmärryksessä kokoontua juhlimaan ensimmäisen sanomalehden esiintymistä”, kirjoitti 
Lagerborg pääkirjoituksessaan 30.12.1870.381

Koska toimittajien ammattikunta oli vielä pieni, juhlaa valmistelemaan kutsuttiin myös 

375 Tulkki 1996, 201; Michelsen 1999, 178 - 182. Yhdistyksen perustamista valmisteltiin joulukuusta 1878 
lähtien, ja mukana oli sekä valtiovallan että alan yritysten edustajia.

376 Backman 1975, 135–136.
377 Edelsköld oli Åbo Tidningarin toimittajana 1860 ja Åbo Underrättelserin vastaavana toimittajana 1870–

74.
378 Almberg (myöhemmin Jalava) oli Uuden Suomettaren päätoimittajana 1869–70 ja avusti lehteä 

1870-luvulla.
379 Backman 1975, 135–136; Landgren 1988, 278; Uusi Suometar 3.3. ja 14.3.1870; Helsingfors Dagblad 

1.4.1870; Hufvudstadsbladet 1.4.1870. 
380 Keisarille lähetettiin myös kaksi muuta adressia samasta asiasta, turkulaisten lähettämässä adressissa oli 

170 ja viipurilaisten 109 allekirjoitusta.
381 Helsingfors Dagblad 30.12.1870; Suova 1957, 7.
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entisiä lehtimiehiä. Juhlatoimikunnan muodostivat päätoimittajat Uudesta Suomettaresta, 
Helsingfors Dagbladista ja Hufvudstadsbladetista sekä entisistä lehtimiehistä Karl Collan 
(1828–1871)382, Paavo Tikkanen ja Zachris Topelius.383 

Juhlat pidettiin kahdessa osassa: 15.1.1871 oli yleisöjuhla yliopiston juhlasalissa ja seu-
raavalla viikolla juhlaillalliset Seurahuoneella. Juhlan ohjelma oli hyvin kansallisromant-
tinen ja isänmaallinen. Opiskelija Jakob Rafael Laethénin (1845–1898) tilaisuuteen teke-
mässä laulussa lehdistö kuvattiin valon tuojaksi ja vapauttajaksi: ”Pois pimeys ja yö!/ Nyt 
aamu armas ruskoittaa / Ja öiset haamut hajoaa / Vapauden hetki lyö”.384 Varsinainen juhla-
runo oli tilattu filosofian tohtori Gabriel Lagukselta385, ja siinä toistuivat Laethénin laulun 
isänmaalliset ajatukset vieläkin juhlallisemmassa muodossa – pimeys ja valo taistelivat, 
isänmaan rakkaus vahvistui ja luottamus tulevaisuuteen lisääntyi. Kiitokset valon sytyttä-
misestä kohdistettiin ennen kaikkea Henrik Gabriel Porthanille, Tidningar Utgifne af et 
Sällskap i Åbo -lehden perustajalle ja päätoimittajalle.386 

J. R. Laethén ja Gabriel Lagus edustivat runoilijoina samaa valistajaeetosta, joka oli 
leimaa-antavaa myös ensimmäisille suomalaisille lehtimiehille: lehdet perustettiin va-
listuksen levittämiseksi ja sivistyksen valon sytyttämiseksi. Suomalainen yhteiskunta oli 
kuitenkin vuonna 1871 jo melko erilainen kuin ensimmäisten lehtimiespioneerien aikana 
1700-luvun lopulla ja muutosprosessi vain kiihtyi seuraavina vuosikymmeninä. Tiedon-
välitys oli siirtymässä uusille urille ja journalismin ulkoiset ja sisäiset ehdot muuttumassa.

Lehdistön 100-vuotisjuhlat eivät – suurista odotuksista huolimatta – yhdistäneet pää-
kaupungin lehtiväkeä, vaan jakoivat sen kahtia. Kiistan syntipukin osan sai valmisteluko-
koukseen osallistunut Finlands Allmänna Tidningin toimittaja Pehr Stolpe, joka hoiti sivu-
toimenaan Helsingin painoasiamiehen tehtäviä. Virallisen lehden toimittajan mukanaolo 
sai Vikingen-lehden tuomitsemaan koko juhlahankkeen. Sen mukaan vain riippumaton 
lehdistö voi juhlia lehdistön satavuotista taivalta, eikä virallinen lehti kuulunut siihen jouk-
koon. Tässä vaiheessa myös Helsingfors Dagbladin toimittajat peruuttivat osallistumisensa 
yhteiseen juhlaan ja järjestivät yhdessä Vikingenin toimittajien kanssa oman tilaisuutensa 
Seurahuoneen toisessa kerroksessa. Sitoutumaton Hufvudstadsbladet kuitenkin osallistui 
yhteiseen tilaisuuteen ja piikitteli boikotoijia juhlan tarkoitusta vastaan toimimisesta – juh-
lanhan piti yhdistää toimittajia mielipide-eroista huolimatta. Turussa ja Viipurissa järjes-
tetyissä juhlissa vastaavia ongelmia ei ollut. Turussa lehdistön 100-vuotisjuhla järjestettiin 
Åbo Underrättelserin toimituksen aloitteesta, Viipurissa järjestäjänä oli Suomalainen Lu-
kuseura.387

382 Collan oli Helsingfors Tidningarin reportterina 1858 ja kirjoitti artikkeleita useisiin lehtiin.
383 Uusi Suometar 2.1.1871; Vikingen 2.1.1871; Helsingfors Dagblad 2.1.1871 ja 5.1.1871; Hufvudstadsbladet 

2.1.1871.
384 Uusi Suometar 16.1.1871. Säveltäjä ja runoilija Laethén teki varsinaisen työuransa pankkimiehenä, kuului 

Kansallis-Osake-Pankin perustajiin ja toimi pankin pääjohtajana 1891–92. 
385 Lagus oli Borgåbladetin perustaja ja toimi lehden päätoimittajana 1861–63, Wiborgs Tidningenin 

päätoimittajana 1868–72 ja kuului Östra Finland -lehden perustajiin ja toimi lehden päätoimittajana 
1875–84.

386 Hufvudstadsbladet 17.1.1871. 
387 Vikingen 9.1.1871; Hufvudstadsbladet 17.1.1871; Helsingfors Dagblad 17.1. ja 18.1.1871; Uusi Suometar 

11.1. ja 18.1.1871; Åbo Underrättelser 10.1. ja 21.1.1871; Wiborgs Tidning 18.1.1871; Ilmarinen 20.1.1871; 
Suova 1957, 9-10; G. Steinby 1981, 189–190.
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Juhlavalmistelussa esiintyneet ongelmat kertovat ristiriitojen lisääntymisestä fennomaa-
nien ja ruotsinmielisten välillä. Virallisen lehden toimittajan osallistuminen valmisteluko-
koukseen näyttäisi olleen vain osasyynä hajaannukseen, kysymys oli todennäköisesti myös 
Yrjö Koskisen ja muiden keskeisten fennomaanien näkyvästä roolista valmisteluissa. Po-
liittinen taistelu oli syvenemässä, ja myös lehdistö oli jakautumassa kielitaistelun mukaisiin 
leireihin. Jako ei näkynyt vielä muissa kaupungeissa, mutta Helsingissä kielipoliittista tais-
telua käytiin jo kiivaasti. Ristiriidoista huolimatta aika oli kuitenkin kypsymässä toimitta-
jien yhteistoiminnan aloittamiselle. 

Ensimmäisen lehtimieskokouksen valmisteluun vaikuttivat kielitaistelun kuumentama 
ilmapiiri ja sanomalehtien hierarkkinen suhde; helsinkiläisten ja muualla maassa ilmesty-
vien lehtien toimittajat olivat alan sisäisessä arvoasteikossa aivan eri tasoilla. Ensimmäi-
sen, suurempaa huomiota vaille jääneen ehdotuksen teki huhtikuussa 1875 Åbo Postenin 
päätoimittaja Emil Nervander (1840–1914)388. Kokousta tarvittiin hänen mukaansa vää-
rinkäsitysten ja ennakkoluulojen poistamiseksi ja samalla voitaisiin käsitellä myös yhteisiä 
käytännöllisiä ja taloudellisia asioita.389 Ehdotus tuli pienen ”maaseutulehden” toimittajalta 
ja todennäköisesti juuri tästä syystä se ei saanut tukea muilta lehdiltä. 

Ajatus yhteisestä tapaamisesta nostettiin kuitenkin uudelleen esille jo seuraavana vuon-
na, jolloin tuli kuluneeksi 100 vuotta ensimmäisen suomenkielisen lehden, Suomenkie-
listen Tieto-Sanomain, ilmestymisestä. Uusi Suometar ehdotti tammikuussa 1876, että 
tapahtumaa juhlittaisiin suomalaisten sanomalehtimiesten yhteisellä kokouksella heinä-
kuussa, jolloin lehtimiehet tulisivat muutenkin Helsinkiin teollisuusnäyttelyyn. Monet sa-
nomalehdet tukivat ehdotusta.390

Helmikuussa Uusi Suometar palasi ehdotukseen uudelleen ja nosti kokoontumisen mo-
tiiviksi erimielisyyksien liennyttämisen: ”Suuri etu olisi jo siitä, jos tästä kokouksesta seu-
raisi että persoonalliset hyökkäykset ja kunniaa loukkaavat sala-lauseet vastedes kokonaan 
poistuisivat sanomalehtien kiistoista, sekä että sanomakirjallisuuden kaikki äänenkannat-
tajat päättäisivät valtiollisissa, yhteiskunnallisissa ja kirjallisissa taisteluissaan käyttämään 
säädyllistä puhetapaa. Useita taloudellisia ja käytännöllisiä asioita sopisi myös ratkaista, ja 
erittäin voitaisiin sopia yhteisestä oikokirjoituksesta suomenkielisiä sanomalehtiä varten.” 
Ehdotuksessa kuitenkin korostettiin, että kysymys oli nimenomaan yleisestä sanomalehti-
mieskokouksesta ja kutsu koskisi myös ruotsinkielisten lehtien toimittajia.391

Helsingfors Dagblad piti toimittajien henkilökohtaista tapaamista tärkeänä, vaikka 
journalistisissa kysymyksissä ei saavutettaisikaan yksimielisyyttä. Poliittisia kysymyksiä 
ei kokouksessa kuitenkaan pitäisi käsitellä. Hufvudstadsbladet oli skeptisempi kokouksen 
tuloksiin nähden, mutta piti kuitenkin kokouksen järjestämistä hyvänä ajatuksena. Osa-
syynä ruotsinkielisten lehtien myönteisyyteen oli se, että teollisuusnäyttelyyn oli tulossa 
toimittajia myös naapurimaista, ja oli tärkeää, että suomalaiset ”toimittajat yhdessä, ei puo-

388 Nervander toimi Åbo Postenin päätoimittajana 1874–79, avusti Helsingfors Tidningaria ja 
Morgonbladetia sekä kirjoitti taide- ja kirjallisuuskritiikkejä Hufvudstadsbladetiin 1868–73.

389 Åbo Posten 8.4.1875.
390 Uusi Suometar 5.1.1876; Hufvudstadsbladet 6.1.1876; Östra Finland 7.1.1876; Åbo Posten 8.1.1876; 

Karjalatar 14.1.1876; Satakunta 15.1.1876; Ilmarinen 19.1.1876; Oulun Wiikko-Sanomat 22.1.1876; Suova 
1957, 15–17.

391 Uusi Suometar 11.2.1876.
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lueiden edustajina”, edustaisivat maataan.392 Tällaisesta edustamisesta tulikin seuraavina 
vuosikymmeninä yksi yhteistoiminnan tärkeimmistä motiiveista.

Kokouksen tavoitteet olivat pitkään epäselvät, kunnes lopulta toukokuussa pidetyssä 
valmistelukokouksessa sovittiin, että lehtimieskokouksesta tulisi yksityisluontoinen, tut-
tavallinen yhdessäolotilaisuus. Valmistelutoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin August 
Schauman ja jäseniksi Kirjallisen Kuukauslehden toimitussihteeri Bernhard Fredrik Go-
denhjelm (1849–1912)393 sekä päätoimittajat Johan August Hagman (1841–1885)394 Mor-
gonbladetista, Robert Lagerborg Helsingfors Dagbladista ja Viktor Löfgren Uudesta Suo-
mettaresta. Kokoukseen saivat osallistua kaikki, jotka tavalla tai toisella olivat avustaneet 
tai avustivat lehdistöä.395 

Ensimmäinen yleinen sanomalehtimieskokous pidettiin 12.–13.8.1876 Ylioppilastalos-
sa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Yrjö Koskinen, ja siihen osallistui 34 henkilöä 14 
lehdestä, heistä 20 oli Helsingistä ja 12 muualta maasta. Ruotsista kokoukseen osallistuivat 
kirjeenvaihtaja Emil von Qvanten ja tukholmalaisen viikkolehden Svenska Medborgarenin 
omistaja ja toimittaja Albert Andersson-Edengren. Huomattava osa kokoukseen osallistu-
neista toimi sekä lehden toimittajana että kustantajana. Osanottajia oli Helsingin lisäksi 
Turusta, Tampereelta, Hämeenlinnasta, Viipurista, Jyväskylästä, Kuopiosta, Joensuusta ja 
Uudestakaarlepyystä.396 Osallistujamäärä oli lehtimieskunnan kokoon nähden merkittävä: 
paikalla oli huomattava osa tuolloin alalla olleista lehtimiehistä.397

Kokouksen lomassa oli mahdollisuus seurata Hufvudstadsbladetin päätoimittajan Au-
gust Schaumanin saaman syytteen raastuvanoikeuskäsittelyä. Syyte koski lehden kesä-
kuussa saamaan painoesteeseen liittyvää rikkomusta. Pieni osa lehteä oli jo ehditty painaa 
ja postittaa tilaajille, ennen kuin tieto artikkelin kieltämisestä tuli lehden toimitukseen. 
Kirjoitus poistettiin jäljellä olevista lehdistä, mutta painoasiamies sai käsiinsä version, jos-
sa juttu oli vielä mukana. Asia oli kolmasti esillä raastuvanoikeudessa, joka tuomitsi Schau-
manin 200 markan sakkoon ja menettämään kirjapaino-oikeutensa. Turun hovioikeus ku-
mosi kuitenkin myöhemmin päätöksen, koska kyseinen kirjoitus oli julkaistu myös muissa 
lehdissä, eikä ollut aiheuttanut niille painoesteitä.398 Tapaus kertoo paino-olojen jatkuneen 
edelleen – keisarille lähetetystä vetoomuksesta huolimatta – hyvin epäselvänä ja painoasia-
miesten ohjeistuksen puutteellisena.

Koska kysymys oli tuttavallisesta yhdessäolotilaisuudesta ja suomenkielisen lehdistön 

392 Helsingfors Dagblad 12.2.1876; Hufvudstadsbladet 15.2.1876.
393 Godenhjelm oli Kirjallisen Kuukauslehden toimituksen jäsen 1866–80.
394 Hagman oli Helsingfors Dagbladin ja Suomettaren avustaja 1864–65, Suomettaren Kuukausilehden 

avustaja 1865–66, Ilmarisen avustaja 1867–88, Morgonbladetin toimittaja vuodesta 1872, päätoimittaja 
1874–76 ja 1878–84. 

395 Hufvudstadsbladet 25.5.1876; Morgonbladet 26.5.1876; Helsingfors Dagblad 15.8.1876; Uusi Suometar 
16.8.1876; Keski-Suomi 19.8.1876; Virallinen lehti 27.5.1876; Åbo Unterrättelser 15.6.1876; Wasabladet 
21.6.1876; Suova 1957 33–34.

396 Helsingfors Dagblad 15.8.1876; Hämäläinen 17.8.1876; Tapio 26.8.1876; Hufvudstadsbladet 15.8.1876; 
Åbo Posten 15.8.1876; Björneborgs Tidning 12.8.1876; Suova 1957, 37–38. Sanomalehtiä oli vuonna 1875 
yhteensä 24, ja ne jakautuivat puoliksi ruotsin- ja suomenkielisiin.

397 Toimittajatietokannan mukaan varsinaisia ammattitoimittajia oli alalla 24 ja kaiken kaikkiaan lehtityössä 
oli vähän yli 100 henkilöä. Pääosa heistä oli avustajia ja tilapäisiä toimittajia. 

398 Suova 1957, 43–44; Hufvudstadsbladet 23.7., 13.8. ja 3.9.1876 ja 23.8.1877. Turun hovioikeus kumosi 
päätöksen 19.2.1877.
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100-vuosijuhlasta, tärkeän osan kokousta muodostivat päivälliset ravintola Kaisaniemessä. 
Laskun maksoivat helsinkiläiset lehtimiehet, ja isäntänä toimi Helsingfors Dagbladin toi-
mittaja Rafael Hertzberg (1845–1896)399. Maljapuheita pidettiin runsaasti. Yrjö Koskinen 
puhui ”maaseudun” lehtimiehille ja Wilhelm Lavonius (1832–1897)400 kunniavieraana ol-
leelle Zachris Topeliukselle, joka taas puolestaan nosti maljan Suomen riippumattomalle 
lehdistölle. Snellman ei ollut mukana juhlassa, mutta lähetystö vei hänelle kotiin terveh-
dyksen. Elias Lönnrotille ja J. L. Runebergille lähetettiin sähkeet, ja lehdiltä juhlaan tulleita 
tervehdyksiä luettiin. Tunnelma oli korkealla ja vaikka tarkoitus olikin ollut jatkaa kokous-
ta vielä samana päivänä, miellyttävää iltaa ei haluttu keskeyttää, vaan juhlaa jatkettiin Teat-
teriravintolassa, jossa puolestaan ”maaseutulehtien” toimittajat olivat maksumiehinä.401

Laajimman keskustelun kokouksessa synnytti kysymys sanomalehtien rikosuutisoin-
nista. J. V. Snellman kritisoi kokoukselle lähettämässään nimettömässä kirjeessä lehdissä 
julkaistuja rikosuutisia. Ne olivat hänen mielestään omiaan raaistamaan lukijakuntaa, ja 
Snellman toivoi lehdille lähetettävän ohjeita tästä asiasta. Kokous ei kuitenkaan antanut 
asiasta suosituksia, vaan vetosi toimittajien vastuuseen – rikosuutisia pitäisi kirjoittaa si-
ten, että asiaa valaistaan siveellisestä näkökulmasta ja noudatetaan hienotunteisuutta sekä 
alempien että ylempien yhteiskuntaluokkien jäseniä kohtaan. 

Toinen kokousta puhuttanut asia oli yleisöosastokirjoitukset, joista lehdille koitui usein 
herjaussyytteitä. Niiden välttämiseksi Tampereen Sanomien Antti Tervo (1842–1892)402 
ehdotti, että yleisöltä tulleet kirjoitukset varustettaisiin lähettäjän nimellä tai ainakin al-
kukirjaimet laitettaisiin tekstin alle. Tästäkään asiasta ei kuitenkaan annettu suosituksia.403

Kokouksessa keskusteltiin myös painoasiamiesten toiminnasta, postinkulun puutteista, 
lehtien irtonumeromyynnin edistämisestä, aineiston keruusta lehdistön historiaa varten 
sekä valtionkomitean tekijänoikeuksia koskevasta esityksestä. Lakiehdotuksen mukaan 
päivä- tai aikakauslehdissä julkaistuja yksittäisiä kirjoituksia tai ilmoituksia saisi julkaista, 
kunhan niiden lähde ilmoitettaisiin. Tieteellisiä artikkeleja, novelleja ja jälkiartikkeleita ei 
saisi julkaista, mikäli niiden jälkipainos olisi kielletty. Toimittajat pitivät lainaamisen peli-
sääntöjen täsmentämistä tervetulleena asiana, mutta lähteen pakollinen ilmoittaminen ja-
koi mielipiteet kahtia. Kun asiasta ei päästy yksimielisyyteen, kannanottaminen siirrettiin 
seuraavaan tapaamiseen.404

Lehtimiesvaltuuskuntaan, jonka tehtävänä oli muun muassa seuraavan kokouksen val-
mistelu, valittiin päätoimittajat Robert Lagerborg, Anders Chydenius, Yrjö Koskinen, Au-
gust Schauman ja August Hagman sekä varajäseniksi Jaakko Forsman (1839–1899)405 ja 
Viktor Löfgren. Kokouksen epävirallisen luonteen takia valtuuskunnan toimenkuvasta tuli 
melko epämääräinen: valtuuskunta ottaisi vastaan esityksiä ja ryhtyisi tarvittaessa toimen-

399 Hertzberg oli Helsingfors Dagbladin avustaja 1866–75, vakinainen toimittaja 1875–87 ja 
Hufvudstadsbladetin toimittaja vuodesta 1890.

400 Lavonius oli Sanan-Lennättimen toimittajana 1857.
401 Savonlinna 26.8.1876. 
402 Tervo oli Tampereen Sanomien päätoimittajana 1870–77, perusti Koi-lehden ja oli sen toimittajana 1880.
403 Helsingfors Dagblad 15.8.1876. Hufvudstadsbladet 15.8.1876; Uusi Suometar 16.8.1876; Suova 1957, 

43–44.
404 Hufvudstadsbladet 15.8.1876; Helsingfors Dagblad 15.8.1876; Ginström 1964, 72–73; Suova 1957, 39–40.
405 Forsman oli Helsingin Uutisten vastaavana toimittajana 1863 ja toimi Uuden Suomettaren avustajana 

1869–1899 ja Kirjallisen Kuukauslehden toimituskunnan jäsenenä.
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piteisiin, joita lehdistön yhteinen etu vaatisi. Joitakin käytännön tehtäviä valtuuskunta kui-
tenkin sai. Kiireellisin niistä oli lehtien myyntitoiminnan edistäminen. Juniin piti saada 
kiertäviä irtonumeronmyyjiä ja Helsinkiin kioskeja, joista voisi tilata sanoma- ja aikakaus-
lehtiä ja ostaa lehtien irtonumeroita. 

Kokouksessa päätettiin myös sanomalehtimiesklubin perustamisesta Helsinkiin. Aloit-
teen teki Robert Lagerborg, ja hänen ajatuksenaan oli todennäköisesti Tukholman Pub-
licistklubbenin tyyppisen klubin perustaminen Suomeen. Ensimmäinen klubi-ilta järjes-
tettiin Helsingin Seurahuoneella maaliskuussa 1878. Tilaisuuteen osallistui kolmisenkym-
mentä henkilöä, ja mukana olivat muun muassa Elias Lönnrot ja Zachris Topelius. Vaikka 
ilta oli onnistunut ja tilaisuuksia päätettiin jatkaa, uutta klubi-iltaa ei kuitenkaan saatu ai-
kaiseksi ennen 1890-lukua.406 

Uuden lehtimieskokouksen järjestäminen toteutui vasta kymmenen vuoden kuluttua. 
Syynä oli puolueryhmien sisäisten ristiriitojen kärjistyminen. Kiistelyssä mentiin henkilö-
kohtaisuuksiin ja loanheitto kiristi entisestään toimittajien välejä. Myös ne, jotka edellisen 
kokouksen jälkeen olivat uskoneet toimittajien ammatillisen yhteistoiminnan mahdolli-
suuksiin, luopuivat ajatuksesta. Asiaa lienee hankaloittanut myös tietoisuus siitä, että ko-
koontumisen pitäisi tapahtua – pohjoismaisten kollegojen esimerkin mukaan – virallisem-
missa merkeissä kuin ensimmäisellä kerralla. 

4.3 Erimielisyyksien värittämä kokous Pyynikillä

Aloitteen toisen lehtimieskokouksen järjestämistä teki tammikuussa 1886 Hämeen Sano-
mien päätoimittaja Oskar Lönnbohm (1856–1927)407, joka toivoi, että lehtimiehet – rii-
doistaan huolimatta – kokoontuisivat yhteen, kuten muutkin ammattikunnat. Ristiriitoja 
ja erimielisyyksiä oli Lönnbohmin mukaan kaikissa ammattiryhmissä, eikä se estänyt nii-
den yhteistoimintaa.408

Lönnbohmin esityksellä oli poliittinen tavoite. Uuden Suomettaren ja nuorsuomalais-
ten välit olivat kiristyneet valtiopäivien aikana ja Hämeen Sanomat oli asettunut kiistassa 
Uuden Suomettaren tukijaksi, vaikka lehti oli vielä 1880-luvun alkupuolella ollut sekä van-
hasuomalaisten että ”nuorten” aatteiden foorumina.409 Lönnbohm yritti toimia välittäjänä 
kiistan osapuolten välillä ja toivoi lehden aikaisemman aseman antavan siihen mahdolli-
suuden.

Esityksen hyväksyi ensimmäisenä Uusi Suometar, sitten useat muut lehdet. Hanketta 
vastusti kaksi ruotsinmielistä lehteä, Borgå-Bladet ja Åbo Tidning. Enemmistön myön-
teisestä palautteesta rohkaistuneena Lönnbohm julkaisi 13-kohtaisen listan asioista, joista 
kokouksessa voitaisiin keskustella. Niistä syntyi kärjekäs keskustelu, ja erityisen kovaa kri-

406 Uusi Suometar 16.8.1876; Hufvudstadsbladet 15.8.1876 ja 27.3.1878; Helsingfors Dagblad 15.8.1876; 
Keski-Suomi 19.8.1876; Tapio 26.8.1876; Morgonbladet 26.3.1878; Suova 1957, 48, 55–56; Zetterberg 
2001, 183; Ginström 1964, 73.

407 Lönnbohm oli Hämeen Sanomien päätoimittajana 1885–90. Hän oli runoilija Eino Leinon vanhempi veli. 
408 Hämeen Sanomat 8.1.1886; Uusi Suometar 10.1.1886.
409 Hämeen Sanomat 19.6. ja 10.7.1885.
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tiikkiä sai osakseen ehdotus sanomalehtimiehille hyödyllisten opintojen järjestämisestä.410

Toisen lehtimieskokouksen valmistelusta vastasi edellisessä lehtimieskokouksessa valit-
tu valtuuskunta, tai pikemminkin sen rippeet, sillä jäljellä olivat enää liberaalien Anders 
Chydenius ja August Schauman sekä ”vanhojen” fennomaanien Jaakko Forsman ja Viktor 
Löfgren.411  Kokouspaikan valinnasta muodostui hyvin hankala prosessi. ”Nuorten” joh-
tamat Savo ja Keski-Suomi halusivat, että kokous pidetään heinäkuussa Kuopiossa J. V. 
Snellmanin rintakuvan paljastamisjuhlan yhteydessä. Viipurilaiset lehdet tukivat heidän 
ehdotustaan. Osa muista lehdistä halusi yhdistää kokouksen Helsingissä pidettävään mais-
teripromootioon. Valtuuskunta ei ollut kuitenkaan tyytyväinen kumpaankaan esitykseen, 
vaan päätti pitää kokouksen Tampereella.412 Kokouspaikasta käyty kiista kertoo pinnan 
alla kyteneistä ongelmista ja antoi lisäpontta jo etukäteen kokouksen järjestämiseen hyvin 
epäilevästi suhtautuneille tahoille.

Toinen yleinen sanomalehtimieskokous pidettiin 15.–16.6.1886 Tampereella. Koko-
ukseen osallistui 20 henkilöä, jotka edustivat 14 sanomalehteä ja kahta aikakauslehteä.413 
Osanotto oli odotettua paljon heikompi – kutsutuista 49 lehdestä kokoukseen osallistui 
vain vajaa kolmannes, eikä yhtään itäsuomalaista lehteä ollut kokouksessa paikalla. Myös 
nuorsuomalaisten lehtien edustajat puuttuivat, samoin ruotsinmielisten. Todennäköises-
ti kysymys oli yhteisestä päätöksestä; boikotilla haluttiin jo etukäteen heikentää tulevien 
päätösten merkitystä. Toisaalta poissaolo saattoi johtua myös – ainakin osittain – pitkistä 
matkoista ja lehtien resurssipulasta. 

Kokouksen voimasuhteet tulivat selville jo puheenjohtajaa valittaessa. Fennomaanien 
Viktor Löfgren voitti äänestyksen, ja vastaehdokas liberaalien Anders Chydenius valittiin 
kokouksen varapuheenjohtajaksi. Poliittiset jännitteet heijastuivat puheenvuoroihin en-
simmäisenä kokouspäivänä, jolloin päätettiin kokouksen esityslistasta ja keskustelukysy-
myksistä. Tunnelma ei Pyynikin hienosta kokouspaikasta huolimatta vapautunut vielä il-
lallisellakaan, eikä asiaa parantanut lainkaan se, että isännät olivat tiukkoja raittiusmiehiä. 
Lehtien talouteen liittyvät kysymykset – postimaksujen, rautatiepakettien ja sähkösano-
mataksojen alentaminen, vaihtoilmoitukset ja yhteisen ilmoitustoimiston perustaminen 
– veivät osan toisesta kokouspäivästä. Rikosuutiset puhuttivat tälläkin kertaa pitkään ja 
lopulta, tiukan äänestyksen jälkeen, hyväksyttiin päätöslauselma, jossa toivottiin malttia 
rikosuutisten julkaisuun. Paikallinen lehti voisi kirjoittaa tapauksista laveammin, mutta 
muualla kirjoitusten piti olla mahdollisimman suppeita.414

410 Hämeen Sanomat 22.1.1886; Åbo Tidning 30.1.1886; Helsingfors Dagblad 28.1.1886; Suova 1957, 61–62.
411 Lagerborg ja Hagman olivat kuolleet ja Yrjö Koskinen nimettiin senaattoriksi 1882, eikä hän katsonut 

enää sen jälkeen voivansa osallistua valtuuskunnan työskentelyyn.
412 Uusi Suometar 28.3.1886 ja 16.5.1886; Kaiku 3.4.1886; Keski-Suomi 13.5.1886.
413 Helsingfors Dagblad 17.6.1886; Tampereen Sanomat 16.6.1886; Åbo Tidning 16.6.1886; Aura 17.6.1886; 

Hämeen Sanomat 18.6.1886. Helsinkiläisistä lehdistä paikalla olivat Helsingfors Dagblad, Uusi Suometar 
ja Finland. Muualla maassa ilmestyvistä lehdistä edustajia olivat lähettäneet Aamulehti (3 edustajaa), 
Tammerfors Aftonbladet ja Tampereen Sanomat (2), Åbo Underrättelser, Sanomia Turusta, Åbo Tidning, 
Aura, Satakunta, Wasa Tidning, Kokkolan Lehti ja Hämeen Sanomat (2). Aikakauslehdistä paikalla olivat 
Valvoja ja Aamunairut. Mukana oli kymmenen päätoimittajaa, kaksi vastaavaa toimittajaa ja kahdeksan 
toimittajaa, joista yksi toimi myös taloudenhoitajana.

414 Åbo Tidning 17.6.1886 ja 18.6.1886; Tampereen Sanomat 18.6.1886; Finland 18.6.1886; Suova 1957, 
122–129.
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Painolain mukaisesta vastineoikeudesta keskusteltiin Viktor Löfgrenin alustuksen poh-
jalta. Löfgreniä askarrutti erityisesti kysymys, oliko lehden velvollisuus julkaista vastine, 
vaikka sen sisältö olisi kuinka hävytön tai asiaton tahansa. Asian selvittäminen jäi uudelle 
valtuuskunnalle, johon kuuluivat Anders Chydenius, Viktor Löfgren, Edvard Hjelt (1855–
1921)415, Axel Lille ja Jaakko Forsman sekä varajäsenet Karl Henrik Lindholm (1843–
1901)416 ja Kaarlo Viljakainen.

Pahin kiista käytiin professori E. G. Palmenin kokoukselle valmistelemasta sanomaleh-
tien kunniatuomioistuimen perustamista koskevasta esityksestä. Vastaavan organisaation 
perustamisesta keskusteltiin tuohon aikaan myös Ruotsissa. Kunniatuomioistuimen teh-
täväksi kaavailtiin lehtien ja toimittajien välisten erimielisyyksien selvittämistä. Myöhem-
min kunniatuomioistuinta kutsuttiin kunniaoikeustoksi tai sovinto-oikeudeksi. Tavoittee-
na oli toimittajien ja lehtien välisten erimielisyyksien ratkaiseminen ilman ulkopuolisten 
puuttumista asiaan. 

Kunniatuomioistuimen perustaminen puolesta puhuivat muun muassa Oskar Lönne-
bohm ja Gustaf Grotenfelt (1861–1928)417. Viimeksi mainittu kuitenkin korosti, että kun-
niatuomioistuinta ei pitäisi asettaa ennen kuin kaikki sanomalehdet olisivat esittäneet siitä 
mielipiteensä ja jäsenten valinnasta olisi yksimielisyys. Helsingfors Dagbladin päätoimit-
taja Anders Chydenius vastusti koko esitystä. Hänen mukaansa olisi luonnotonta ajatel-
lakaan, että tuomioistuin voisi ratkaista tällaisia kiistoja. Kun kysymys oli mielipiteistä, 
kellään ei ollut oikeutta sanoa muiden nimissä ja puolesta, mitä on pidettävä oikeana ja 
vääränä. Jos kysymys oli moitittavasta käyttäytymisestä, siihen voitiin Chydeniuksen mu-
kaan hakea hyvitystä jo olemassa olevista tuomioistuimista.418

Kiihkeässä keskustelussa mielipiteet hajosivat suurin piirtein kielirajojen mukaisesti. 
Lopulta Grotenfelt ehdotti, että perustetaan komitea valmistelemaan ehdotusta seuraaval-
le lehtimieskokoukselle. Ehdotus hyväksyttiin äänin 11–6. Vastaan äänestivät Chydenius, 
Lindholm, Cygnaeus, Ossian Ansas, Otto Palander (1825–1902)419 ja Fritz Wilén (1857–
1899)420. 

Päätökset aiheuttivat kokouksen jälkeen kiivaan keskustelun lehtien palstoilla. Ehdotus-
ta vastaan äänestäneen Wilénin mukaan kunniatuomioistuinta ei olisi pitänyt tuoda lain-
kaan kokouksen käsittelyyn, eikä rikosuutisistakaan tehdä suosituksia. Hän kritisoi myös 
kokouksen edustavuutta; kokouksessa olisi pitänyt olla enemmän osanottajia, jotta päätök-
sillä olisi enemmän painoarvoa.421

415 Hjelt oli Finland -lehden toimittajana 1885.
416 Lindholm oli Wiborgs Tidningin toimittajana 1869–70, ja Helsingfors Dagbladin toimittajana 1871–87 ja 

taloudenhoitajana 1875–87 sekä Dagbladin toimittajana 1887–88.
417 Grotefelt oli Valvojan toimittajana 1880-luvulla.
418 Helsingfors Dagblad 17.6. ja 18.6.1886; Suova 1957, 130–133.
419 Palander aloitti lehtityön Porin Kaupungin Sanomien avustajana 1860-luvun alussa ja oli Björneborgin 

päätoimittajana 1865–72, Satakunta-lehden vastaavana toimittajana 1873–84 ja päätoimittajana 1882–83 
ja sen jälkeen lehden kustantajana.

420 Wilén oli Åbo Underrättelserin toimittaja 1878–80 ja sen jälkeen Hufvudstadsbladetin toimittajana ja 
Åbo Tidningin toimitussihteerinä, Tammerfors Aftonbladin päätoimittajana 1883–87, Tammerforsin 
päätoimittajana 1894–96 ja Tammerfors Nyheterin toimittajana.

421 Helsingfors Dagblad 17.6. ja 18.6.1886; Uusi Suometar 17.6.1886; Folkvännen 17.6.1886; Tammerfors 
Aftonblad 18.6. ja 22.6.1886; Finland 19.6.1886; Wasa Tidning 18.6. ja 20.6.1886; Aura 1.7.1886; Åbo 
Tidning 18.6., 5.7., 10.7. ja 12.7.1886; Tampereen Sanomat 21.6.1886; Nya Pressen 19.6.1886. 
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Tiukkaa kritiikkiä tuli myös kokouksesta poissaolleilta. Kovimpia kriitikoita oli Wi-
borgsbladet, jonka mukaan kokouksen pahin virhe oli se, ettei tärkeimmästä asiasta, en-
nakkosensuurin poistamisesta puhuttu kokouksessa lainkaan. Kunniatuomioistuimen pe-
rustamiseen lehti suhtautui väheksyvästi ja irvaili mahdollisilla rangaistuksilla: sellaiseksi 
kävisi esimerkiksi lehden oikolukeminen ja raittiusyhdistyksen tai kaupungin valtuuston 
kokouksesta selostaminen.422 

Kunniatuomioistuimen perustamiseen palattiin tulevina vuosina useaan otteeseen, ja 
saman tyyppisen elimen aikaansaamista käsiteltiin myös kansainvälisissä lehdistökongres-
seissa ja pohjoismaisissa toimittajatapaamisissa vuosisadan vaihteessa.

4.4 Suomen Sanomalehtimiesyhdistys  
– Publicistföreningen i Finland

Rajuista jälkimainingeista huolimatta Oskar Lönnbohm ehdotti jo kesällä 1887 uuden leh-
timieskokouksen järjestämistä. Suomalaisen puolueen johto kuitenkin vastusti kokouksen 
pitämistä; sisäisten ristiriitojen repimässä puolueessa pelättiin kokouksen edistävän puo-
lueen hajoamista.423 Seuraavina vuosina aloite siirtyi ruotsinkielisille, ja tällä kertaa tavoi-
teltiin jo pysyvämpiä yhteistyörakenteita. 

Taustalla oli liberaaliryhmän hajoaminen vuosien 1885 ja 1888 valtiopäivillä ja sveko-
maanien kannatuksen nopea kasvu. Nya Pressenin levikki ohitti vuosina 1885–1886 Hel-
singfors Dagbladin ja se kohosi Hufvudstadsbladetin kannoille maan toiseksi suurimmak-
si ruotsinkieliseksi sanomalehdeksi. Helsingfors Dagbladin sisällön uudistaminen epäon-
nistui ja lehden taloudelliset vaikeudet syvenivät. Kannatuksen romahtaminen oli suuri 
tappio A. H. Chydeniukselle, joka oli kuulunut lehden toimitukseen sen perustamisesta 
lähtien. Samaan aikaan svekomaanien Nya Pressenin ja fennomaanien Finlandin välillä 
käytiin kitkerää sanasotaa, joka herätti laajaa huomiota niin lukijoiden kuin ammattikun-
nankin keskuudessa. Poliittisesti yhä kuumenevaan ilmapiiriin Chydenius toivoi löytyvän 
ratkaisun lehtimiesten ammatillisen yhteistyön lujittamisesta.424

Yleisen lehtimieskokouksen sijasta Chydenius esitti lokakuussa 1888 lehtimiesten yh-
teistoiminnan kiinteyttämistä ja yhdistyksen perustamista. Yhdistystä tarvittiin Chyde-
niuksen mukaan monien kiireisten asioiden takia, joista tärkeimmäksi hän nosti lehdistön 
sisäisten asioiden sovittelun ja kunniatuomioistuimen perustamisen. Useat muutkin leh-
det kannattivat yhdistyksen perustamista, mutta sen tavoitteista oltiin erimielisiä. Tam-
merfors Aftonblad esitti, että yhdistyksessä voitaisiin sopia myös yhteisestä esiintymisestä 
valtiollisen aseman takia arkaluontoisissa asioissa ja saada tätä kautta enemmän vaikutus-
valtaa asioista päätettäessä. Åbo Tidning kannatti yhdistyksen perustamista, mutta katsoi, 
ettei siihen pitäisi yhdistää kunniatuomioistuimen perustamista. Myös Wiborgbladet tor-
jui ajatuksen kunniatuomioistuimen perustamisesta ja keskinäisten riitojen sovittelun sä-
lyttämisestä sanomalehtimiesyhdistykselle. Lehti näki yhdistyksen ensisijaiseksi tehtäväksi 

422 Wiborgsbladet 20.6.,27.6., 29.6. ja 6.7.1886; Helsingfors Dagblad 3.7.1886; Östra Finland 1.7.1886.
423 Suova 1957, 148-149; Zetterberg 2001, 183.
424 Landgren 1988, 307, 352–353; Wiipurin Uutiset 25.10.1888.
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lehtien talouden parantamisen, koska kilpailu oli romahduttanut ilmoitushinnat ja ajanut 
lehtien talouden ahtaalle.425 

Koska yhteisymmärrystä yhdistyksen tehtävistä ei löytynyt, Chydenius hautasi ehdo-
tuksensa. Hanke nousi kuitenkin ajankohtaiseksi jo seuraavana syksynä, kun viranomais-
ten pelättiin koventavan linjaansa lehdistöä kohtaan. Yhdistyksen perustamista esitti tällä 
kertaa Nya Pressenin päätoimittaja Axel Lille, ja aloitetta tukivat kaikki pääkaupungissa 
ilmestyneet lehdet. Uudessa Suomettaressa, Hufvudstadsbladetissa ja Nya Pressenissä jul-
kaistiin lokakuussa 1889 pääkirjoituksen paikalla päätoimittajien yhteinen kirjoitus, jos-
sa kiirehdittiin yhdistyksen perustamista poliittiseen tilanteeseen vedoten: ”Se kanta, jolla 
hallitus tätä nykyä näkyy tahtovan asettua maamme sanomalehdistöä vastaan, on myöskin 
puolestaan kehotuksena sanomakirjallisuuden miehille etsimään suurempaa voimaa kes-
kinäisessä yhdistymisessä.” Sanomalehtimiesklubia (yhdistystä) perustamaan kutsuttiin 
kaikkia ”sanomalehdistössä toimivia kirjailijoita”.426

Seurahuoneella 15.10.1889 pidettyyn perustavaan kokoukseen osallistui 40 henkilöä. 
Helsingin ulkopuolisia lehtiä edusti kaksi henkilöä, joista toinen oli pian tehtävänsä Keski-
Suomessa jättävä Eero Erkko. Kokouksen puheenjohtajana toimi yliopiston rehtori Thio-
dolf Rein. Sääntöehdotusta tekevään valiokuntaan valittiin Viktor Löfgren, A. R. Frenckell, 
Axel Lille ja Eero Erkko, joka edusti ryhmässä maaseutulehtiä. Lisäksi valiokuntaan kuului 
sanomalehden avustajia edustava August Hjelt (1862–1919)427. Sääntöehdotus julkaistiin 
useissa lehdissä, myös Eero Erkon toimittamassa Päivälehden näytenumerossa. ”Tämmöi-
nen sanomalehtimiesten yhdistys tulee varmaankin vaikuttamaan paljon hyvää ja tuotta-
maan hyötyä ei ainoastaan heille itselleen, vaan myöskin koko sanomalehdistölle, jonka 
yhteisiä asioita ja harrastuksia siellä tullaan käsittelemään”, Erkko kirjoitti hankkeesta leh-
dessään.428 

Yhdistyksen nimeksi tuli Suomen Sanomalehtimiesyhdistys – Publicistföreningen i 
Finland. Sen tarkoituksena oli “...olla yhdysside maamme sanomalehtien välillä ja hank-
kia jäsenilleen tilaisuutta neuvottelemaan sanomalehdistön yhteisistä asioista ja eduista”. 
Yhdistyksen asioita hoitaisi toimikunta (bestyrelse) ja jäseniksi pääsisi jokainen “joka on 
tehnyt tai tekee työtä sanomalehdistön palveluksessa”. Sääntöjä käsiteltiin 25.11.1889 pa-
rinkymmenen hengen voimin ja ne viimeisteltiin kokouksen antamien evästysten mukaan. 
Yhdistyksen toimialueesta käytiin lyhyt keskustelu. Hugo af Schultén (1850–1891)429 eh-
dotti toimialueen rajaamista Helsinkiin ja yhdistyksen nimeksi Helsingin Sanomalehti-
miesyhdistystä, koska maaseudun lehtimiehille ei kyettäisi järjestämään kunnollisia osal-
listumismahdollisuuksia yhdistyksen toimintaan. Muut eivät kannattaneet ehdotusta, vaan 
pitivät kiinni valtakunnallisen järjestön perustamisesta.430

Sääntöjen yksityiskohtiin tehtiin vielä joitakin korjauksia, jotka koskivat yhdistyksen 

425 Helsingfors Dagblad 21.10.1988; Uusi Suometar 24.10.1888; Tammerfors Aftonblad 23.10.1888; Åbo 
Tidning 3.11.1888; Wiborgsbladet 3.11.1888; Suova 1957, 150–153.

426 Uusi Suometar 13.10.1889; Nya Pressen 13.10.1889; Hufvudstadsbladet 13.10.1889; Suova 1957, 160.
427 A. Hjelt oli Finland-lehden päätoimittajana 1891–92 ja avusti vanhasuomalaisia lehtiä.
428 Nya Pressen 16.10.1889; Finland 16.10.1889; Hufvudstadsbladet 16.10.1889; Päivälehti 16.10.1889. 
429 Hugo af Schulten toimi Finsk Tidskriftin artikkelitoimittajana ja kriitikkona 1876 ja Nya Pressenin 

toimittajana 1883–91.
430 Nya Pressen 26.11.1889; Finland 26.11.1889; Hufvudstadsbladet 26.11.1889; Suova 1957, 168–169.
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koolle kutsumista ja jäsenyyden myöntämistä, ja niihin sisällytettiin maininta, että naistoi-
mittajia ei oteta yhdistyksen jäseneksi. Säännöt hyväksyttiin lopullisesti 7.12.1889, ja tam-
mikuun 1890 lopulla yhdistykselle valittiin hallitus. Puheenjohtajaksi tuli Thiodolf Rein, 
ja jäseniksi Axel Lille, A. R. Frenckell, Viktor Löfgren ja Eero Erkko. Yhdistyksen jäseniksi 
ilmoittautui heti nelisenkymmentä henkilöä.431

Yhdistys kutsuttiin koolle jo tammikuussa käsittelemään sensuuriviranomaisten uusia 
määräyksiä. Venäjän johdossa valmisteltiin parhaillaan muutoksia Suomen hallintoon, ja 
lehtiä oli estetty julkaisemasta asiaa koskevia kirjoituksia. Nya Pressenin, Hufvudstadsbla-
detin ja Uuden Suomettaren kirjoituksiin ei ollut saatu lupaa painoasiamieheltä. Lehdet 
olivat vedonneet asiassa Painoasiain ylihallitukseen, mutta näytti siltä, että julkaisulupaa 
ei tulisi sieltäkään. Päätöksiä ei kuitenkaan ehditty tehdä ennen kuin tuli tieto siitä, että 
ylihallitus suostui sensuroitujen artikkeleiden julkaisemiseen.432 

Säännöt jätettiin vahvistettavaksi vasta 21.10.1890. Senaatin talousosastossa anomus tuli 
siviilitoimituskunnan käsiteltäväksi. Asiasta hankittiin lausunto Painoasian ylihallituksel-
ta, joka totesi, ettei sillä ollut voimassa olevan painoasetuksen kannalta mitään huomaut-
tamista anomusta kohtaan. Toinen lausunto pyydettiin Uudenmaan läänin kuvernööriltä, 
joka myös puolsi anomuksen hyväksymistä.433

Tämän jälkeen säännöt hyväksyttiin talousosastossa, mutta normaalista käytännöstä 
poiketen kenraalikuvernööri Fjodor Heiden (1821–1900) lähetti ne vielä Pietariin vahvis-
tettavaksi. Tulos oli Heidenin toiveiden mukainen: kesäkuussa 1891 senaatin talousosasto 
totesi, että keisari oli hylännyt anomuksen. Ajatus virallisen yhdistyksen perustamisesta 
haudattiin, mutta yhteistoiminta jatkui epävirallisen sanomalehtimiesklubin muodossa.434 

Seuraava lehtimieskokous pidettiin keväällä 1896. Siihen mennessä lehtikenttä oli mel-
koisesti muuttunut ja alalle oli tullut runsaasti uusia toimittajia. Puoluekentälle oli vakiin-
tumassa neljä suurehkoa ryhmittymää, jotka hakivat toiminnalleen organisoituneempia 
muotoja. 

4.5 Yhdistys toimii ilman viranomaisten siunausta

Kolmannen yleisen lehtimieskokouksen valmistelu aloitettiin loppuvuodesta 1895. Koko-
uksessa oli tarkoitus sopia muun muassa toimittajien eläke- ja apurahaston perustamises-
ta, jonka pohjaksi oli saatu 5 000 markan testamenttilahjoitus. Ajankohtaiseksi lehtimies-
kokouksen järjestämisen tekivät myös kansainvälisen lehdistöyhdistyksen perustamiseen 
liittyvät asiat. Suomalaiset olivat tutustuneet tähän hankkeeseen ruotsalaisten kollegojensa 
välityksellä. 

431 Finland 26.11.1889; Hufvudstadsbladet 27.1.1890; Päivälehti 27.1.1890; Finland 27.1.1890; Nya Pressen 
27.1.1890; Uusi Suometar 28.1.1890; Savo-Karjala 31.1.1890. Th. Rein oli tuolloin yliopiston rehtori ja 
kuului Valvojan toimituskuntaan.

432 Hufvudstadsbladet 29.1. ja 30.1.1890; Suova 1957, 170–171.
433 Senaatin talousosaston anomusasiakirjat 1890. KA; Nya Pressen 21.10.1890; Uusi Suometar 22.10.1890; 

Suova 1957, 171–173.
434 Senaatin talousosaston anomusasiakirjat 1890. KA. Senaatin talousosaston pöytäkirjat. KA; Uusi 

Suometar 19.12.1890; Päivälehti 21.4.1892. ja 3.5.1892; Suova 1957, 172–175; Zetterberg 2001, 185, 191.
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Kokouksen valmistelutoimikuntaa johti Eero Erkko, ja ryhmään kuului vanha- ja nuor-
suomalaisia ja ruotsinkielisiä lehtimiehiä. Kokous pidettiin 4.–6.4.1896 Helsingin Seura-
huoneella. Siihen osallistui 61 lehtimiestä, joista 37 tuli Helsingin ulkopuolelta. Uudesta 
Suomettaresta oli paikalla kuusi toimituksen jäsentä, Päivälehdestä ja Hufvudstadsblade-
tista kummastakin viisi ja Nya Pressenistä kolme. ”Maaseutulehdistä” olivat edustettuina 
lähes kaikki, Oulua ja muutamia rannikkokaupunkeja lukuun ottamatta. Paikalla oli lähes 
puolet kaikista tuona aikana vakinaisesti lehdissä työskentelevistä toimittajista. Päätoimit-
tajia, vastaavia toimittajia ja lehden julkaisijoita oli 37 eli yli puolet osanottajista. Toimitta-
jia oli paikalla 14 ja toimitussihteerejä kuusi. Mukana oli myös neljä taloudenhoitajaa, jois-
ta useimmat olivat entisiä toimittajia ja työskentelivät ajoittain myös toimitustehtävissä.435

Kokoukseen oli kutsuttu vain sanomalehdissä vakinaisesti työskenteleviä henkilöitä. 
Eero Erkko piti rajausta tärkeänä, ja korosti sitä avauspuheessaan: ”On näet ensiksikin vai-
kea vetää rajaa ketkä ovat sanomalehtimiehiä ketkä ei jos kerran kaikki jotka joskus ovat 
sanomalehtiin kirjoitelleet tahtovat itseään sellaisina pitää. Selvintä olisi sen vuoksi vetää 
raja kerrassaan ahtaammaksi. Toiselta puolen ovat asia kysymyksetkin, jotka tällaisessa 
kokouksessa voivat tulla käsiteltäviksi sellaisia, että ne tuskin muita kuin varsinaisia am-
mattimiehiä huvittavat ja koskevatkaan. Aikakauskirjojen toimittajilla arveltiin myöskin 
olevan niin vähän sanomalehtimiesten kanssa yhteisiä harrastuksia, ettei heidän osanotto-
ansa pidetty tarpeellisena.”436

Puheenjohtajina toimivat Uuden Suomettaren päätoimittaja Viktor Löfgren437 ja Åbo 
Tidningin toimitussihteeri Johan Hedberg (1840–1916)438. Ruotsinkieliseksi sihteeriksi va-
littiin Nya Pressenin toimittaja Axel Söderlund ja suomenkieliseksi Päivälehden toimitus-
sihteeri Erkki Reijonen (1869–1940)439. Valinnat kuvasivat hyvin eri poliittisten ryhmien 
painoarvoa ja keskinäistä suhdetta, ja tarkoitus oli osoittaa myös ulospäin ammattikunnan 
yhtenäisyyttä. Kokouksen haluttiin toimivan viestin viejänä kahteen suuntaan – raken-
tavan luottamusta lehtimiesten välille ja osoittavan ulkopuolisille ammattikunnan olevan 
varteenotettava toimija yhteiskunnassa.

Tohtori August Ramsay (1859–1943) oli laatinut ehdotuksen lehtimiesten eläke- ja apu-
rahaston perustamisesta. Rahaston rakenteesta käytiin perusteellinen keskustelu, mutta 
yhteistä linjaa ei löytynyt. Oman rahaston perustamisesta oltiin yksimielisiä, mutta periaa-
te, jolla se muodostettaisiin, jouduttiin jättämään vielä avoimeksi. 

Kokouksen tärkein kysymys oli sanomalehtimiesyhdistyksen perustaminen. Hufvuds-
tadsbladetin päätoimittaja A. R. Frenckell kertoi ruotsalaisten toimittajien järjestäytymis-
tä, esitteli erilaisia malleja ja kuvaili yhteistoiminnan mahdollisuuksia. Frenckellin mu-
kaan yhdistys tarvittiin lehdistön yhteiseksi edustajaksi ja yhteisten taloudellisten asioiden 

435 Helsingfors Dagbladet 17.6.1886; SSLH-projektin matrikkelikortisto.
436 Aamulehti 8.4.1896; Päivälehti 5.4.1896; Uusi Suometar 8.4.1896. Myös muut lehdet kirjoittivat paljon 

kokouksesta.
437 Löfgren oli vanhin kokoukseen osallistunut lehtimies.
438 J. Hedberg aloitti lehtityön Helsingford Dagbladin avustajana 1869, julkaisi Trävarutidning i Finland 

-lehteä 1891–93, työskenteli Åbo Tidningin toimitussihteerinä 1894–1901 ja 1905–06, oli Västra 
Finlandin päätoimittajana 1902–05 ja jatkoi Åbo Underrättelserin kirjeenvaihtajana 1907–16.

439 Päivälehti 4.4.1899; Åbo Tidningar 5.4.1899. Reijonen oli Päivälehden toimittajana 1891–98 ja työskenteli 
tuona aikana osittain toimitussihteerinä. 
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hoitajaksi. Tällä hän tarkoitti muun muassa sairasapu- ja eläkerahastojen hallinnointia.440

Kaikki paikalla olijat kannattivat yhdistyksen perustamisesta, mutta yhdistyksen ja tu-
kikassojen yhdistämisestä vallitsi erilaisia näkemyksiä. Suurin huolenaihe liittyi sääntöjen 
hyväksymiseen; jos yhdistyksen säännöt taas hylättäisiin, myös eläkerahasto jäisi perusta-
matta. Tällaisen tilanteen välttämiseksi eläkerahasto päätettiin jättää erilliseksi organisaati-
oksi. Sanomalehtimiesyhdistyksen uudessa sääntöehdotuksessa jäsenyys rajattiin vakinai-
siin toimittajiin ja taloudenhoitajiin, mutta päätoimisuutta ei kuitenkaan vaadittu, koska 
useat pienten lehtien opettaja-toimittajat olisivat muuten jääneet yhdistyksen ulkopuolelle. 
Myös naiset voitiin nyt hyväksyä yhdistyksen jäseniksi – toisin kuin 1889 perustettuun 
yhdistykseen.441

Tekijänoikeuksista ja lainaamisen pelisäännöistä keskusteltiin myös tässä kokoukses-
sa. Uusimaa-lehden päätoimittaja Vihtori Peltosen (1869–1913)442 mukaan useat maa-
seutulehdet käyttivät melkoisessa määrin ”toisten vasikalla kyntämistä”. Uutisten lisäksi 
niille kelpasi lähes mikä tahansa: suomennokset, mukaelmat, kokousten referaatit, vieläpä 
omintakeiset kirjoituksetkin olivat monille sellaista aineistoa, jota voi mielensä mukaan 
omanaan julkaista. Tällainen oli Peltosen mukaan sanomalehtimiesmoraalin vastaista, ja 
hän esitti, että kaikki lainaukset, lukuun ottamatta pieniä ulkomaan uutisia ja vastaavia 
pikku-uutisia, merkittäisiin tarkasti koosta riippumatta. Esitys hyväksyttiin ja asiasta lähe-
tettiin myöhemmin suositukset kaikille lehdille.443

Lisäksi kokous päätti anoa rautatiehallitukselta alennusta ja vapaalippuja toimittajille 
työmatkoja varten. Esityksen teki Wiborgsbladetin päätoimittaja C. J. Tollet, joka uskoi 
matka-alennuksilla olevan suotuisan vaikutuksen sanomalehtimiesten ammatilliseen ke-
hitykseen. Tolletin mukaan yleisö asetti toimittajille entistä suurempia vaatimuksia, eikä 
enää tyytynyt vain oman paikkakunnan uutisiin.444 

Valtuuskunnan jäseniksi valittiin Päivälehden Eero Erkko, Hufvudstadsbladetin A. R. 
Frenckell, Uuden Suomettaren J. W. Messman, Nya Pressenin Arvid Mikael af Schultén 
(1861–1909)445, Pohjalaisen Ossian Ansas, Åbo Tidningin Johan Hedberg, Viipurin Sano-
mien J. A. Lyly, Wiborgsbladetin C. J. Tollet ja Tampereen Sanomien A. Törnqvist.446 He 
edustivat eri puolueryhmien suurimpia sanomalehtiä, millä oli suuri merkitys yhdistyk-
sen tulevalle toiminnalle. Painopiste oli kuitenkin nuorsuomalaisissa ja ruotsinmielisissä 
lehtimiehissä, joten yhdistyksen siteet perustuslailliseen liikkeeseen rakennettiin jo tässä 
vaiheessa. Vanhasuomalaisia valtuuskunnassa edusti vain J. W. Messman. Valtuuskunnan 
kokoonpano pysyi hyvin samanlaisena vuosisadan vaihteeseen asti.

Yhdistyksen säännöt jätettiin senaatin käsiteltäväksi vuoden 1896 lopulla. Senaatin kä-

440 Päivälehti 5.4. ja 8.4.1896; Aamulehti 8.4.1896; Uusi Suometar 8.4.1896.
441 Päivälehti 8.4.1896 ja 7.8.1897; Aamulehti 8.4.1896; Uusi Suometar 8.4.1896.
442 Peltonen tuli tunnetuksi kirjailija Johannes Linnankoskena. Hän aloitti lehtityön 1890 Keski-Suomen 

avustajana, kirjoitti sekalaisia artikkeleja Uuteen Suomettareen 1892–93, toimi samaan aikaan myös 
Päivälehden avustajana, oli Uusimaa-lehden toimittajana 1894 ja päätoimittajana 1895–99 sekä avusti 
vuoteen 1904 asti Terveydenhoitaja-lehteä.

443 Uusi Suometar 8.4.1896; Päivälehti 8.4.1896; Uusimaa 10.4.1896; Aamulehti 8.4.1896.
444 Päivälehti 8.4.1896; Aamulehti 28.2.1896; Wiborgsbladet 8.4.1896.
445 Arvid af Schultén oli Nya Pressenin toimittajaan 1890-luvulla ja Helsingfors Postenin toimittajana 1902–05. 
446 Päivälehti 8.4.1896; Rauman Lehti 15.4.1896; Wiborgsbladet 8.4.1896.
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sittelyn jälkeen ne lähetettiin Pietariin vahvistettavaksi, ja jälleen päätös oli kielteinen.447 
Asiaan vaikutti vt. kenraalikuvernööri Stephan Gontsarovin kielteinen lausunto: sään-

töjen hyväksyminen olisi antanut yhdistykselle oikeuden osallistua kansainvälisiin lehdis-
tökongresseihin, eikä siihen ollut hänen mukaansa tarvetta.448 Gontsarov oli kuitenkin liian 
myöhään liikkeellä; ensimmäinen kansainvälinen lehtimieskongressi, johon Suomen Sa-
nomalehtimiesyhdistys virallisesti osallistui, pidettiin jo juhannuksena 1897 Tukholmassa. 

Sääntöjen hylkäämisestä huolimatta sanomalehtimiesyhdistys jatkoi toimintaansa leh-
timieskokouksen antamin valtuuksin. Eläke- ja apurahastolle laadittiin erilliset säännöt, 
jotka hyväksyttiin seuraavassa lehtimieskokouksessa. Ensimmäisen vuoden aikana yhdis-
tyksen jäseniksi liittyi 50 toimittajaa, ja jäsenmäärä kasvoi seuraavina vuosina.449 Jäsenet 
tulivat pääasiassa helsinkiläisistä lehdistä ja suurista maakuntalehdistä, joilla oli kiinteim-
mät yhteydet lehtimiesvaltuuskuntaan.

Neljäs yleinen lehtimieskokous pidettiin Helsingissä 29.–30.5.1898. Siihen osallistui 57 
yhdistyksen jäsentä 23 sanomalehdestä ja kahdesta tietotoimistosta. Suurten helsinkiläis-
ten lehtien osuus kasvoi entisestään, heitä oli kokouksessa peräti 33 eli lähes 60 prosenttia 
kaikista osanottajista. Päätoimittajia ja vastaavia toimittajia oli 22, toimittajia 24 ja toimi-
tussihteerejä yhdeksän. Taloudenhoitajia oli paikalla vain kaksi, mikä kertoo todennäköi-
sesti siitä, että toimitustyö ja taloudenhoitaminen olivat alkaneet eriytyä.450

Tärkeimmät päätökset koskivat sanomalehtimiesyhdistyksen toiminnan jatkamista ja 
eläkekassan järjestämistä.451 Vaikka toiminta jatkui ilman viranomaisten hyväksymiä sään-
töjä, yhdistyksen toimintaan ei kohdistettu sanktioita tai rajoituksia. Tämä kertonee hyvin 
ammattikunnan nauttimasta arvostuksesta ja lehdistön yhteiskunnallisesta tehtävästä val-
linneesta konsensuksesta.

Kokouksessa keskusteltiin useista journalistiseen työhön liittyvistä pulmista. Yhteisiä 
menettelytapoja perättiin edelleen yleisön lähettämiin kirjoituksiin ja uutisten lainaami-
seen, ja Åbo Tidningin toimitussihteerin Johan Hedbergin ehdotuksesta päätettiin, että 
useissa lehdissä julkaistujen uutisten alkuperäislähteen merkitsemisestä luovuttaisiin. 

Ensimmäistä kertaa keskusteluun nousivat myös varsinaiset edunvalvontakysymykset 
– irtisanomissuoja ja pitkien työsopimusten tarpeellisuus. Keskustelun käynnisti Hämä-
läisen päätoimittaja Tyko Hagman (1849–1914)452, joka kertoi useita esimerkkejä kirja-

447 Päivälehti 24.11.1896 ja 7.8.1897; Uusi Suometar 24.11.1896.
448 Päivälehti 7.8. ja 22.8.1897; Mikkeli 25.8.1897; Hämeen Sanomat.24.8.1897.
449 Päivälehti 7.8.1897 ja 7.9.1897; Tampereen Sanomat 9.9.1897; Rauman Lehti 8.9.1897; Svenska 

Österbotten 15.10.1897. 
450 Uusi Suometar 1.6.1898; Päivälehti 1.6.1898. Päivälehdestä oli paikalla kuusi henkilöä, Uudesta 

Suomettaresta seitsemän, Hufvudstadsbladetista kahdeksan ja Nya Pressenistä viisi. Muut osanottajat 
tulivat Aamulehdestä (2), Björneborgs Tidningistä, Borgå Nya Tidningistä, Haminan Sanomista (2), 
Hämäläisestä, Itä-Suomen Sanomista, Kokkola-lehdestä, Kotkan Sanomista, Pohjalaisesta, Satakunta-
lehdestä, Tampereen Sanomista, Turun Lehdestä, Wiborgsbladetista, Wiipurin Sanomista (3), Vuoksesta, 
Vårt Landista (2), Åbo Tidningistä (2) ja Östra Finlandista.

451 Päivälehti 1.6.1898; Uusi Suometar 1.6.1898; Aamulehti 1.6.1898.
452 Hagman aloitti Wasabladetin avustajana 1860-luvulla ja toimi lastenlehti Pääskysen avustajana 

1870-luvulla, tuli Uuden Suomettaren toimittajaksi 1872, toimi Pietarin Sanomien toimittajana 1872–73, 
Morgonbladetin toimittajana 1873–78, Hämeen Sanomien kustantajana 1880, Ilmarisen päätoimittajana 
1883–84, Wiipurin Sanomien päätoimittajana 1885, Uuden Suomettaren kesätoimittajana 1887 ja 1889, 
Tampereen Uutisten päätoimittajana 1890–91, Karjalatar-lehden päätoimittajana 1894–97, Hämäläisen 
päätoimittajana 1898–1901 ja osallistui myös Koulu Toveri -lehden perustamiseen 1901.
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painojen omistajien ja heidän lähipiirinsä pyrkimyksistä alistaa lehdet yksityisten etujensa 
puhetorviksi. Ongelmien kitkemiseksi ja toimittajien aseman parantamiseksi Hagman eh-
dotti, että yhdistyksen jäsenet suostuisivat lehden vastaavaksi toimittajaksi vain, jos julkai-
suoikeus siirrettäisiin heidän nimiinsä ja heidän kanssaan solmittaisiin kymmenen vuoden 
kirjalliset työsopimukset.453

Aamulehden päätoimittaja Kaarlo Viljakainen vastusti Hagmanin ehdotusta jyrkäs-
ti. Lehtityö oli hänen mukaansa raskasta, ja lyhemmässäkin ajassa voi lahjakaskin mies 
kaiken intonsa menettää. Parempi olisi, jos alalta saataisiin pois sellaiset toimittajat, jotka 
olivat vuoden siellä, toisen täällä ja antoivat käyttää itseään millaisten halpamaisten pyrin-
töjen ajamiseen tahansa. Monet muutkin päätoimittajat olivat Viljakaisen kanssa samaa 
mieltä. Lopulta – äänestyksen jälkeen – hyväksyttiin ponsi, jossa toivottiin, että lehtien 
vastaavien toimittajien kanssa solmittaisiin pitkähköt työsopimukset. Lisäksi todettiin, että 
mikäli lehden omistaja painostaisi toimittajaa julkaisemaan lehdessä jotain tämän vakau-
muksen vastaista, sanomalehdet tulisivat yhdessä siihen reagoimaan.454

Työsopimuksia koskeva suositus otettiin vakavasti ainakin Päivälehden toimituksessa, 
jossa koko vakinaista toimittajakuntaa koskevat sopimukset tulivat käyttöön loppuvuodes-
ta 1898. Johtokunta teki kirjalliset sopimukset päätoimittajan, taloudenhoitajan ja faktorin 
kanssa, ja päätoimittaja muiden toimittajien kanssa. Sopimuksiin kirjattiin määräys irtisa-
nomisajasta, kesälomasta ja siitä ajasta, jonka toimittajien piti olla läsnä toimituksessa.455 
Tällä haluttiin turvata se, että toimituksessa olisi aina joku paikalla yleisön tavoitettavissa. 

4.6 Toimittajat kansallisen liikkeen sankareiksi

Seuraavina vuosina sanomalehtimiesyhdistyksen rooli muuttui entistä kiinteämmin osaksi 
kansallista liikettä. Tämä näkyi helmikuun manifestin jälkeisen kansalaistoiminnan orga-
nisoimisessa talvella 1899 ja samana syksynä järjestetyn Sanomalehdistön päivän muuttu-
misena kansalliseksi mielenosoituspäiväksi. 

Uutta asevelvollisuuslakia valmisteltiin keväästä 1898 lähtien ja asia tuli valtiopäivien 
käsiteltäväksi tammikuussa 1899. Lehdet olivat kirjoittaneet asiasta koko syksyn, ja puolu-
eet muotoilleet kantojaan useissa kokouksissa. Valmistelu keskittyi kieliryhmien epäviral-
lisiin valtiopäivämiesklubeihin. Kiristyneessä yhteiskunnallisessa tilanteessa Suomalainen 
klubi päätti, ettei jäsenten ollut suotavaa kertoa säätyjen toiminnasta kirjeissään kotiseu-
dulleen ja että ”olisi silmällä pitäminen, että sanomalehdet eivät saisi tyydyttää uteliaisuut-
taan”. Myös Sanomalehtimiesyhdistys kehotti lehtiä suurempaan varovaisuuteen. 

Sanomalehtimiesyhdistyksen keskeiset vaikuttajat Eero Erkko ja Axel Lille kuuluivat 
valtiopäiväedustajiin ja olivat hyvin perillä herkästä tilanteesta. Todennäköisesti heidän 
aloitteestaan lehtimiesvaltuuskunta vetosi tammikuun lopulla 1899 lähettämässään kir-
jeessä lehtien toimituksiin suuremman varovaisuuden puolesta. Yhdistyksen ohjeita ei 

453 Päivälehti 1.6.1898; Uusi Suometar 1.6.1898; Aamulehti 1.6.1898.
454 Päivälehti 1.6.1898; Uusi Suometar 1.6.1898. Ponsi hyväksyttiin äänestyksen jälkeen, 21 ääntä puolesta, 10 

vastaan. Neljä päätoimittajaa vaati pöytäkirjaan kirjattavaksi vastalauseensa, koska vastustivat vaatimusta 
pitkistä sopimuksista.

455 HSSOY:n johtokunnan pöytäkirjat 10.10.1898 ja 23.1.1899. PA.
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otettu toimituksissa mukisematta vastaan. Pohjalaisen päätoimittaja Ossian Ansas kirjoit-
ti valtuuskunnalle koko toimituksensa puolesta näin: ”Vastaukseksi arv. valtuuskunnan 
kiertokirjeeseen v.k. 30 pltä pyydämme täten ilmoittaa, ettemme voi sitoutua mihinkään 
ylimääräiseen vaitioloon valtuuskunnan tarkoittamassa suhteessa, koska siitä ei missään 
tapauksessa tulisi mitään hyötyä olemaan, vaan pidätämme itsellemme oikeuden asianhaa-
rain mukaan kussakin eri tapauksessa arvostella esille tulevia asioita.”456

Myös Työmiehen päätoimittaja Matti Kurikka vastasi paimenkirjeeseen tylysti: ”Tänä 
päivänä vastaanottamani kirjelmän johdosta saanen ilmoittaa, että mitä ”Työmies” lehteen 
tulee, katson virallista sensuuria riittäväksi estämään julkitulemasta sellaista mikä rah-
vaalle on vastenmielistä. Yhtä vähän kuin niillä kansalaisryhmillä, joita Työmies edustaa, 
on vaikutusvaltaa salaisiin, epävirallisiin ja virallisiin kokouksiin, yhtä vähän katson mi-
nä lehden olevan sidottu noudattamaan niitä varovaisuus-ohjeita, joita valtuuskunta pitää 
tarpeellisina.”457 

Helmikuun puolivälissä keisari antoi manifestin, jolla rajoitettiin suomalaisten päätän-
tävaltaa muun muassa asevelvollisuuskysymystä ratkaistaessa. Alkoi kiihkeän kansalais-
toiminnan kausi. Suuren adressin keruu käynnistyi helmi-maaliskuun vaihteessa, ja yli 
tuhannen ulkomaisen kulttuurivaikuttajan adressi koottiin kesäkuun loppuun mennessä. 

Viides yleinen sanomalehtimieskokous pidettiin Helsingissä kriisitunnelmissa pääsiäi-
senä 1899. Kokous järjestettiin vain muutama päivä sen jälkeen, kun suuri valtuuskunta 
oli palannut Pietarista. Paikalla oli edustajat 22 sanomalehdestä, kahdesta tietotoimistosta 
ja pilalehti Fyrenistä.458 Päätoimittajia oli osanottajista 16, toimittajia 17, toimitussihtee-
rejä yhdeksän. Lisäksi paikalla oli yksi lehden omistaja ja taloudenhoitaja. Helsinkiläis-
ten osuus oli edelleen yli puolet osanottajista, mikä selittyy osittain kokouspaikalla, mut-
ta myös helsinkiläisten lehtien muuta maata suuremmilla toimituksilla.459 Sensuurisyistä 
lehdet eivät enää julkaisseet tarkkoja selostuksia kokouksesta, ja painettuun pöytäkirjaan 
kirjattiin vain ne asiat, jotka julkisuuteen haluttiin kertoa.

Kokouksen tärkeimpiä asioita olivat eläke- ja säästörahaston perustamiseen ja lehtien 
talouteen liittyvät kysymykset sekä painoasiamiesten suullisiin ohjeisiin suhtautuminen. 
Senaatti oli myöntänyt tammikuussa luvan Suomen Sanomalehtimiesten eläke- ja sääs-
tökassan perustamiseen ja vahvistanut sen säännöt. Rahaston perustava kokous pidettiin 
vuosikokouksen jälkeen. 

Kokouksessa esiteltiin uusi, sanomalehtien levittämiseen keskittyvä yritys, Rautatie-
kirjakauppa Oy, jonka olivat perustaneet Eero Erkko, Arvid af Schultén ja Johan August 
Thurman (1866–1931)460. Yhtiölle oli myönnetty oikeus myydä lehtiä rautatieasemilla ja 

456 Tommila 1999, 50–57; O. Ansas 1.2.1899 Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen valtuuskunnalle, Eero 
Eerkon arkisto, PA. Toimituksille lähetettyä kirjettä ei löytynyt Päivälehden arkistosta.

457 Työmiehen päätoimittaja Matti Kurikka 1.2.1899 Suomen sanomalehtimiesyhdistyksen valtuuskunnan 
puheenjohtajalle. Eero Erkon arkisto, PA.

458 Helsinkiläisistä lehdistä edustettuina olivat Aftonposten (2 henkilöä), Hufvudstadsbladet (6), Nya Pressen 
(3), Päivälehti (5), Uusi Suometar (5) ja Vårt Land (2). Muualta maasta paikalla olivat Fredrikshamns 
Tidning, Hämäläinen, Kokkola, Kotkan Sanomat, Mikkeli, Savo-Karjala, Savonlinna, Suupohjan Kaiku, 
Tammerfors Nyheter, Tampereen Sanomat (2), Uusi Aura, Wasabladet, Wiborgsbladet, Wiipuri, Viipurin 
Sanomat, Västra Finland ja Åbo Tidning.

459 Uusi Suometar 4.4.1899; Aamulehti 5.4.1899.
460 Thurman oli Hufvudstadsbladetin avustaja 1880-luvulla ja Aftonpostenin toimittaja 1898–1900.
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junissa, ja kokous vetosi lehtien julkaisijoihin, jotta nämä auttaisivat yritystä lehtimyynnin 
käynnistämisessä. 

Journalistisina kysymyksinä esille nousivat tekstimainontaan liittyvät ongelmat. Kokous 
hyväksyi vetoomuksen, jossa toivottiin lehtien erottavan selvemmin ilmoitukset ja varsi-
naiset lehtitekstit toisistaan. Lisäksi päätettiin lehtimiesmatrikkelin kokoamisesta, ja sellai-
nen valmistuikin seuraavan vuoden aikana.461 

Seuraavien kuukausien aikana sensuuriviranomaisten ote tiukkeni ja useita lehtiä lak-
kautettiin määräajaksi. Lakkauttamiset aiheuttivat taloudellisia ongelmia lehtien omista-
jille ja niiden toimittajille. Epävarmuus alan tulevaisuudesta kasvoi ja sai lehtimiehet et-
simään yhteisiä selviytymiskeinoja, jotka samalla – viranomaisten painostuksen vastavoi-
mana – vahvistaisivat journalistien arvostusta ja yhteiskunnallista asemaa. Tämä onnis-
tuikin, ja lehtimiehet saivat tukea ja huomiota osakseen sekä kotimaasta että ulkomailta. 

Merkittävimpiä tuen ilmauksia olivat Sanomalehdistön päivän tilaisuudet, joita järjes-
tettiin eri puolilla Suomea marraskuussa 1899. Virallisesti tapahtumien päätavoite oli talo-
udellisen tuen kerääminen toimittajien eläke- ja apurahastoon, mutta sillä oli myös selvät 
poliittiset tavoitteet. Aloitteen tapahtumien järjestämisestä tekivät vuoden 1898 lehtimies-
kokouksessa C. J. Tollet ja Axel Lille, mutta tuolloin ei vielä tiedetty, kuinka poliittisesti 
kuumaan aikaan tapahtuma tulisi ajoittumaan.

Tilaisuuksien organisoimisessa nähtiin paljon vaivaa, ja keskeisessä asemassa valmis-
teluissa olivat Helsingissä toukokuun alussa perustettu valmistelukomitea ja sen rinnalle 
syntynyt naiskomitea. Tilaisuuksia ja rahankeräystä järjestettiin kaikilla paikkakunnilla, 
joilla ilmestyi sanomalehtiä. Helsingissä Sanomalehdistön päivään kuului konsertteja, ar-
pajaisia, näyttelyitä ja illallisia. Pääjuhla pidettiin Ruotsalaisessa teatterissa, ja ohjelmaan 
kuului muun muassa Jean Sibeliuksen (1865–1957) Finlandian ensiesitys. 

Keräyksien tuotto oli merkittävä: tilaisuuksista, arpajaisista ja yksityishenkilöiden lah-
joituksista kertyi yhteensä 154 400 markkaa (vuoden 2014 rahanarvossa 713 205 euroa). 
Taloudellista tukea tuli koko maasta, mikä kertoo kansallisen liikkeen laajentuneen tehok-
kaaksi valtakunnalliseksi verkostoksi. Eläke- ja säästörahaston saama pääoma oli suurempi 
kuin millään muulla eläkekassalla Suomessa. Lahjoitukset loivat rahastolle vankan perus-
tan, ja toimittajien itsensä ratkaistavaksi jäi, miten rahasto organisoidaan.462 

Eläkerahaston toiminta ei kuitenkaan käynnistynyt odotetulla tavalla, mikä johtui osit-
tain kiristyneestä yhteiskunnallisesta tilanteesta ja kansallisen liikkeen sisäisten erimieli-
syyksien kasvusta. Kevääseen 1900 mennessä eläkerahastoon oli liittynyt vain 21 sanoma-
lehteä ja kolme aikakauskirjaa. Toimittajajäseniä kassassa oli vain 14, mikä johtui ennen 
muuta vuosimaksun suuruudesta. Erityisesti iäkkäämmät toimittajat eivät halunneet ta-
loudellisista syistä liittyä eläkerahaston jäseneksi.463

Pääosa rahaston varoista sijoitettiin velkakirjoihin ja kaupunkitaloihin Helsingissä ja 

461 Uusi Suometar 4.4.1899; Aamulehti 5.4.1899; Päivälehti 4.4.1899; Suomen Sanomalehtimiehet V. 1900. 
Matrikkeli sisälsi tiedot 146 lehtimiehestä.

462 Leino-Kaukiainen 1988, 431; Aamulehti 5.4.1899; Hufvudstadsbladet 6.5.1899; Wiborgs Nyheter 
8.5.1899. Valmistelukomiteaan kuuluivat A. R. Frenckell, Torsten Hartman, J. V. Messman, Samuli Sario, 
Julius Hirn, Konni Zilliacus, Matti Svanljung, Uno Wasastjerna ja Edvin Rautell. Naiskomitean jäsenistä 
pääosa tuli toimittajien lähipiiristä.

463 Kuudennen Yleisen Suomen Sanomalehtimieskokouksen Pöytäkirja 15-16 IV 1900. Helsinki 1901. 
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Viipurissa. Eläkerahaston säännöt oli laadittu turvaamaan rahaston pääoman säilyminen, 
eikä sääntöjen mukaan pääomaan saanut koskea ensimmäisen kymmenen vuoden aika-
na. Koska lehtien lakkauttaminen ja poikkeusolot aiheuttivat monille toimittajille suuria 
taloudellisia vaikeuksia, eläkerahaston johtokunnassa pohdittiin, voitaisiinko osa rahoista 
siirtää apurahastoon, josta jaettaisiin satunnaisia avustuksia tarpeessa oleville jo aikaisem-
min. 

Koska eläkerahaston perustaminen oli suurelta osin lehtimiesyhdistyksen ansiota, ra-
haston käyttöä puitiin myös yleisessä lehtimieskokouksessa seuraavana keväänä.  Koko-
ukselle ehdotettiin, että kerätyistä varoista siirrettäisiin 100 000 markkaa eläkekassaan ja 
loput pidettäisiin tukikassassa tilapäisiä avustuksia varten. Asiasta ei kuitenkaan päästy 
yksimielisyyteen, sillä osa paikalla olleista katsoi, ettei sanomalehtimieskokouksella ollut 
juridista oikeutta muuttaa rahaston sääntöjä. Toiset taas olivat sitä mieltä, että lehtimies-
kokouksella oli täysi oikeus päättää rahaston käytöstä, koska aloite Sanomalehdistön päi-
vän vietosta ja varojen keruusta oli tullut yhdistykseltä. Keskustelu velloi pitkään puolelta 
toiselle ja lopulta päätökseksi tuli, että kassan vuosikokoukselle esitetään toivomus, että 
asiaa päätettäessä otetaan huomioon kokouksessa esitetyt näkökohdat ja satunnaisen tuen 
tarpeellisuus.464

Varojen jaosta käyty keskustelu kuvasi hyvin laillisuusajattelun tunkeutumista kaikkeen 
kanssakäymiseen. Säännöt ja lait olivat ohjenuoria, joita ei voitu lähteä muuttamaan, vaik-
ka olosuhteet olisivatkin vaatineet joustavampaa järjestelyä. Toisaalta haluttiin välttää va-
rojen joutuminen vääriin käsiin. Kansallisen liikkeen hajoaminen oli jo alkanut, ja varojen 
pelättiin valuvan vastapuolen haltuun. 

Turussa Phoenix -hotellissa 15.–16.4.1900 pidetty kuudes sanomalehtimieskokous jäi 
lajissaan viimeiseksi. Osanottajia oli 39, ja he edustivat 19 sanomalehteä ja yhtä tietotoi-
mistoa.  Päätoimittajia oli paikalla 14, toimittajia 19, toimitussihteereitä viisi ja lehden 
omistajia ja taloudenhoitajia kumpiakin yksi.465 Merkille pantavaa on, että selvä enemmis-
tö kokouksen osanottajista oli toimittajia eikä päätoimittajia, vaikka muutos osittain selit-
tyykin turkulaisten toimittajien suhteellisen suurella osanottajamäärällä.

Kokousta johtivat perustuslaillisten lehtien edustajat, Åbo Tidningin toimitussihteeri 
Johan Hedberg sekä Päivälehden ja Wiborgsbladin päätoimittajat Eero Erkko ja C. J. Tollet. 
Vanhasuomalaisissa lehdissä työskentelevien osuus oli jo supistunut hyvin pieneksi, eikä 
heitä enää valittu kokouksen puheenjohtajistoon. 

Ensimmäinen kokouspäivä päättyi Avance-jäänsärkijällä tehtyyn risteilyyn. Se tarjosi 
turvalliset puitteet myös poliittisesti arkaluontoisten asioiden käsittelemiselle. Yhdistyk-
sestä oli tullut muutamassa vuodessa osa kansallisen liikkeen organisaatiota, jolla oli am-
matillisen yhteistyön ohella myös poliittisia tavoitteita. Vuoden 1896 varovainen konsen-

464 Kuudennen Yleisen Suomen Sanomalehtimieskokouksen Pöytäkirja 15-16 IV 1900. Helsinki 1901.
465 Turkulaisia toimittajia oli paikalla runsaasti: Åbo Tidningistä heitä oli peräti viisi, Åbo Underrättelseristä 

kolme, Uudesta Aurasta kaksi ja Sanomia Turusta ja Turun Lehdestä kummastakin yksi. Helsinkiläisten 
toimittajien määrä oli jonkin verran pienentynyt: Aftonpostenista, Suomen Sähkösanomatoimistosta ja 
Hufvudstadsbladetista oli paikalla kaksi toimittajaa kustakin, Nya Pressenistä ja Päivälehtestä kolme ja 
Uudesta Suomettaresta neljä. Muualta maasta olivat paikalla Aamulehti, Fredrikshamns Tidning, Hämeen 
Sanomat, Pohjalainen (2 edustajaa), Tammerfors Nyheter, Vasa Nyheter, Wiborgsbladet (2), Västra 
Finland ja Åland.
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sushakuisuus oli vaihtunut aktiiviseen poliittiseen toimintaan, jossa johtavaa roolia esitti-
vät perustuslailliset. 

Sanomalehtien lakkautukset koskivat jo kaikkien puolueryhmien lehtiä, ja taloudelliset 
menetykset olivat huomattavia. Tilannetta haluttiin helpottaa sensuurivakuutusyhtiön pe-
rustamisella. Yhtiöjärjestys oli jätetty senaatin talousosastolle vahvistettavaksi joulukuussa 
1899. Anomuksen olivat allekirjoittaneet päätoimittajat Axel Lille Nya Pressenistä, Eero 
Erkko Päivälehdestä ja A. R. Frenckell Hufvudstadsbladetista, A. E. Gråstén (1865–194)466 
Aftonpostenista ja toimitussihteeri J. W. Messman Uudesta Suomettaresta. Senaatin ta-
lousosasto oli pyytänyt tohtori A. Ramsaylta lausunnon yhtiöjärjestyksestä, ja tämä puolsi 
sääntöjen vahvistamista. Puollosta huolimatta viranomaiset hylkäsivät yhtiöjärjestyksen 
vahvistuspyynnön maaliskuussa 1900.467

Eero Erkon selvityksen mukaan säännöt hylättiin, koska niiden katsottiin olevan risti-
riidassa vallitsevan painoasetuksen ja osakeyhtiölain kanssa. Sensuurivakuutusyhtiön tar-
koitus oli senaatin mielestä sinällään oikeutettu, mutta sääntöihin sisältyi muotoseikkoja, 
joiden vuoksi ne jouduttiin hylkäämään. Säännöt menisivät läpi, jos ensimmäisestä pykä-
lästä poistettaisiin kohta, jonka mukaan yhtiö maksaa sanomalehden kustantajalle korva-
uksen vahingosta, joita lehden lakkauttaminen hänelle tuottaa. Muitakin vaihtoehtoja oli; 
yhtiö voitaisiin perustaa ulkomailla tai sanomalehdet voisivat sopia keskinäisestä vakuu-
tusyhtiöstä ilman sääntöjen vahvistamista.

Erkon mielestä paras vaihtoehto oli sääntöjen ensimmäisen pykälän muuttaminen ja 
uuden anomuksen jättäminen. Sääntöjen muoto ei ollut hänen mukaansa tärkeää, vaan 
moraalinen tuki, jonka yhtiöjärjestyksen hyväksyminen senaatissa toisi.468 Asiasta päätet-
tiin Erkon ehdottamalla tavalla. Seuraavina kuukausina yhteiskunnallinen tilanne kuiten-
kin muuttui nopeasti ja sensuurivakuutusyhtiön perustaminen hautautui passiivisen vas-
tarinnan organisoimisen alle.

Uuteen lehtimiesvaltuuskuntaan valittiin perustuslaillisista Eero Erkko, Johan Hedberg, 
A. R. Frenckell ja J. A. Lyly sekä ainoana vanhasuomalaisena Uuden Suomettaren J. V. 
Messman.469 Valintoja tehtäessä oli jo tiedossa, että Eero Erkko ja C. J. Tollet joutuisivat 
pian eromaan tehtävistään kenraalikuvernöörin vaatimuksesta. Merkkejä kansallisen liik-
keen hajoamisesta oli jo selvästi havaittavissa, ja varsinaiseen sisäiseen taisteluun siirryttiin 
seuraavan vuoden kuluessa.

4.7 Poliittinen kahtiajako hajottaa yhteistoiminnan

Ratkaiseva vaihe kansallisen liikkeen hajoamisessa alkoi Y. S. Yrjö-Koskisen joulukuussa 
1900 Uudessa Suomettaressa julkaisemasta avoimesta kirjeestä, jossa hän vaati puoluet-

466 Gråsten aloitti lehtimiesuransa Haminan kadettikoulun Kadettskolan i Fredrikshamn -lehdessä 1886–95, 
työskenteli Fredrikshamns Tidningin päätoimittajana 1893–96, Nya Pressenin toimitussihteerinä 1896–98 
(lehden kriitikkona 1893–97), Aftonpostenin päätoimittajana 1898–1900 ja kirjoitti koko uransa ajan 
kirjallisuus- ja teatteriarvosteluja useisiin eri lehtiin.

467 Kuudennen Yleisen Suomen Sanomalehtimieskokouksen Pöytäkirja 15-16 IV 1900. Helsinki 1901. 
468 Kuudennen Yleisen Suomen Sanomalehtimieskokouksen Pöytäkirja 15–16 IV 1900. Helsinki 1901. 
469 Zetterberg 2001, 187; Leino-Kaukiainen 1984, 151.
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taan katkaisemaan välinsä ruotsinmielisiin ja saattamaan loppuun fennomaanien kansal-
lisen ohjelman, vaikka myönnytyksiä Venäjälle tehden. Tilanne kiristyi entisestään helmi-
kuussa 1901, kun Yrjö-Koskisen ikkunoita rikottiin ja kotirauhaa häirittiin. Maaliskuun 
lopussa Hufvudstadsbladet arvosteli rajusti Yrjö-Koskista ja Uuden Suomettaren johtoa ja 
kehotti ilmoittajia boikotoimaan lehteä.470  

Asevelvollisuuslain voimaantulo kiihdytti poliittista toimintaa kesällä 1901. Elokuun 
alussa Laajasalossa järjestettyyn kokoukseen osallistui yli 200 entistä valtiopäiväedustajaa, 
jotka edustivat kaikkia valtiopäiväsäätyjä ja puolueryhmiä.471 Kokous oli viimeinen vanha-
suomalaisten ja perustuslaillisten yhteinen esiintyminen julkisuudessa, lopullinen välirik-
ko tapahtui seuraavan vuoden aikana.

Vastarinnan kannattajat perustivat syyskuun puolivälissä maanalaisen järjestön, kagaa-
lin.472 Sen keskus sijaitsi Helsingissä ja organisaatio koostui neljästä piiristä. Niiden ytime-
nä olivat aluekeskukset ja aluekomiteat, jotka pitivät yhteyttä alueensa kuntiin, joissa oli 
omat asiamiehensä. Kagaalilla oli johtokunta, joka koordinoi ja johti alueellista toimintaa. 
Siihen kuuluivat muun muassa Eero Erkko ja Valvojan toimittaja Gustaf Grotenfelt. Monet 
kagaalin johtohenkilöt olivat lehdistön taustavaikuttajia, kirjoittivat lehtiin poliittisia artik-
keleita ja toimivat valtiopäiväryhmissä.

Perustuslaillisten vastarintaa tukevia maanalaisia julkaisuja ilmestyi Suomessa syksystä 
1900 lähtien. Lakkautetun Nya Pressenin toimittajien Konrad (Konni) Viktor Zilliacuksen 
(1855–1924)473 ja Arvid Neoviuksen (1861–1916)474 toimittama Fria Ord ilmestyi vuosina 
1900–1905. Lehti painettiin alusta lähtien Tukholmassa, ja myös toimitus siirtyi kokonaan 
sinne kesällä 1903. Siitä julkaistiin myös suomenkielistä Vapaita Sanoja -painosta. Sen rin-
nalle perustettiin vuonna 1901 kokonaan suomenkielinen Vapaita Lehtisiä -julkaisu, jota 
toimitti kevääseen 1903 asti Eero Erkko.475

Kagaalin organisaatiota lujitettiin marraskuussa 1902 Helsingissä pidetyssä valtakun-
nallisessa yhdysmiesten kokouksessa, ja samalla vahvistettiin passiivisen vastarinnan pe-
riaatteet. Kokouksen jälkeen kagaalin johtokunta lähetti kiertokirjeen, jossa neuvottiin 
boikotoimaan myöntyvyyssuunnan sanomalehtiä ja tukemaan omia lehtiä. Boikottiin ha-
luttiin mukaan sekä tilaajat että ilmoittajat. Kirjeen mukana oli Eero Erkon laatima lista 
boikotoitavista lehdistä. Niitä olivat Kaiku, Mikkelin Sanomat, Satakunta, Suomalainen, 
Suomen Kansa, Uusi Aura, Uusi Suometar ja Wiipuri. Kirjeen lisäksi Juhani Aho laati laa-
jempaan levitykseen tarkoitetun kirjoituksen ”Mistä syystä ei ole kannatettava sanomaleh-

470 Uusi Suometar 11.12. ja 12.12.1900, 10.4.1901 ja 13.6.1901; Hufvudstadsbladet 30.3.1901; 
Uudenkaupungin Sanomat 11.4.1901; Reuter 1928, 61–71; Siltala 1999, 640–641.

471 Reuter 1928, 105–109; Zetterberg 2001, 315–316. Yrjö-Koskinenkin oli kutsuttu kokoukseen, mutta ei 
osallistunut siihen.

472 Sana kagaali tulee hepreankielisestä sanasta kahal, joka tarkoittaa seurakuntaa tai yhteenliittymää. Se oli 
Venäjän konservatiivilehtien käyttämä nimitys hallituksenvastaisesta toiminnasta Suomessa.

473 Zilliacus toimi Helsingfors Dagbladin ja monien muiden lehtien ulkomaakirjeenvaihtajana vuodesta 1878 
lähtien, työskenteli Nya Pressenin toimittajana vuosina 1899–1900 sekä toimitti Fria Ordia vuosina 1901–
03.

474 Neovius oli Finsk Militär Tidskriftin toimitussihteerinä 1884–88, Nya Pressenin toimittajana 1894–1900, 
Daglig Allehandan toimittajana 1900–1901, Fria Ordin toisena päätoimittajana 1901–05 ja avusti 
myöhemmin useita ruotsinkielisiä lehtiä.

475 Reuter 1928, 80–82; Zetterberg 2001, 312–319.
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tiä, joiden kantaa emme hyväksy”. Boikottikirje herätti suurta hämmennystä myös omassa 
piirissä, sillä monien mielestä tarkoitus ei ollut kannustaa vihanpitoon vaan tukea perus-
tuslaillisten omia lehtiä.476 

Boikotti oli mittava. Yritysten ilmoitukset romahtivat joissakin lehdissä lähes puoleen, 
vaikka monet suuret yritykset, muun muassa Yhdyspankki ja Pohjoispankki eivät liittyneet 
boikottiin. Boikotin taloudellista vaikutusta lievensi yksityisten henkilöiden pikkuilmoi-
tusten lisääntyminen. Laajimmillaan boikotti oli 1906 vaalitaistelun aikana ja jatkui osit-
tain vuoteen 1908 asti.477

Vuonna 1903 kagaalin johtohenkilöitä alettiin karkottaa maasta. Karkotettavien joukos-
sa olivat muun muassa Leo Mechelin, Jonas Castrén, Axel Lille, Arvid Neovius, Eero Erkko 
ja J. A. Lyly sekä Pekka ja Kaarlo Brofeldt (1865–1936)478. Karkotukset jatkuivat seuraavina 
kuukausina, ja vuonna 1903 karkotettiin maasta yhteensä 53 henkilöä.479 

Erkko matkusti vaimonsa kanssa Ruotsiin ja tapasi Tukholmassa muita karkotettuja, 
muun muassa Brofeldtin veljekset, Jonas Castrénin ja Axel Lillen sekä monia tuttuja ruot-
salaisia lehtimiehiä. Tukholmasta Erkko jatkoi matkaa Kööpenhaminaan ja sieltä edelleen 

476 Zetterberg 2001, 322–325.
477 Vesikansa 1997, 135.
478 K. Brofeldt toimi Kauppalehden päätoimittajana 1899–1900.
479 Juhani Aho oleskeli tuolloin jo vapaaehtoisesti ulkomailla.

Eero Erkko karkotettiin maasta toukokuussa 1903. Hän lähti puolisonsa kanssa junalla Helsingistä 9.5. ja matkusti 
Turun kautta Tukholmaan, josta jatkoi myöhemmin Yhdysvaltoihin. Kuva: Päivälehden arkisto.
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Yhdysvaltoihin, jossa oli mahdollista jatkaa julkaisutoimintaa.480 
Ensimmäinen suomenkielinen sanomalehti alkoi ilmestyä Yhdysvalloissa jo vuonna 

1876, ja vuosisadan vaihteessa niitä oli jo 15. Vanhimpia lehdistä olivat Amerikan Suo-
metar, Uusi Kotimaa ja Siirtolainen. Erkko perusti vuonna 1904 New Yorkiin Amerikan 
Kaiku -lehden. Siirtolaislehtien toimittajien oma järjestö, Amerikan Suomalaisten Sano-
malehtimiesten Yhdistys, perustettiin vuonna 1898. Sen puheenjohtajana toimi nuorsuo-
malainen Esa Eetu Takala (1864–1914).481 

Maastakarkoitusajat jäivät melko lyhyiksi. Ensimmäiset karkotetut palasivat Suomeen 
jo vuoden 1904 aikana. Valtiopäiväedustajiksi valitut saivat palata maahan joulukuussa 
1904 alkavien valtiopäivien ajaksi. Tammikuussa 1905 kenraalikuvernööri ilmoitti senaa-
tille, että keisari salli kaikkien karkotettujen palata takaisin Suomeen. Leo Mechelin palasi 
Suomeen joulukuussa 1904, ja Eero Erkko perheineen huhtikuussa 1905.482

Kansallisen liikkeen hajoaminen murensi Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen hau-
raan organisaation. Yhdistyksen toiminta oli lähes kokonaan lamassa vuodesta 1901 lähti-
en, ja seuraava vuosikokous pystyttiin pitämään vasta keväällä 1904. Siihen osallistui vain 
kymmenkunta perustuslaillisissa lehdissä työskentelevää jäsentä. Eero Erkko oli edelleen 
Yhdysvalloissa, eikä hänen tilalleen haluttu valita uutta puheenjohtajaa. Valtuuskunnan 
toimeenpanevaksi johtajaksi valittiin Santeri Ingman, ja hänen lisäkseen uuteen hallituk-
seen tulivat David Julius Hirn (1868–1914)483, Torsten Sevonius, K. V. Puuska, C. J. Tollet 
ja Johan Hedberg. Varajäseniä olivat Arvid af Schultén, K. A. Törnqvist ja Elias Lodenius 
(1877–1919)484, joka toimi yhdistyksen sihteerinä.485

Yhdistyksen talous oli huonossa kunnossa. Jäsenmaksut olivat usealta vuodelta lähes 
kokonaan keräämättä ja velkaa oli kertynyt runsaasti. Pääosa veloista liittyi Pariisin maail-
mannäyttelyn lehtiosaston pystyttämiseen, sillä monet lehdet eivät olleet vieläkään maksa-
neet osuuttaan kuluista. Yhdistyksen stipendirahasto oli kuitenkin karttunut turkulaisten 
VOX-lehden tuotolla.486 

Yhdistyksen viimeinen vuosikokous pidettiin 28.5.1905 Seurahuoneella. Paikalla oli-
vat Eero Erkko ja Santeri Ingman Helsingin Sanomista, Torsten Sevonius ja Berndt Grön-

480 Zetterberg 2001, 327–331.
481 Vesikansa 1997, 156; Zetterberg 2001, 342–350; Esa Eetu Takalan kirje Eero Erkolle 22.4.1899. Eero 

Erkon arkisto. PA. Takala oli Yhdysvalloissa Siirtolaisen toimittajana 1898–99, ja kotimaahan palattuaan 
Pohjois-Karjalan vastaavana toimittajana 1901 ja Uusimaa-lehden päätoimittajana 1904–06.

482 Hultin 1935, 98; Zetterberg 2001, 350–364.
483 Hirn oli Åbo Tidningin ja Åbo Underrättelserin avustajana vuosina 1886–91, Hangö-lehden vastaavana 

toimittajana 1891–92, Nya Pressenin toimittajana 1892–98 ja toimitussihteerinä 1898–1900, Dagligt 
Allehandan toimitussihteerinä 1900–01, Helsingfors-Postenin päätoimittajana 1902–05, Nya Pressenin 
kulttuurikriitikkona vuodesta 1906 lähtien, osallistui  pilalehti Fyrenin perustamiseen 1898 ja oli sen 
toimitussihteerinä 1904, perusti Måndagen-lehden ja oli sen päätoimittajana 1905–10 sekä työskenteli 
Hufvudstadsbladetissa toimittajana 1911–14. 

484 Lodenius oli Aftonpostenin toimittajana 1898–1900, Helsingfors Postenin toimitussihteerinä 1904–05, 
Nya Pressen -lehden toimittajana 1906–09 (toimi myös lehden varapäätoimittajana), Tammerfors Nyheter 
-lehden päätoimittajana 1905–07 sekä Åbo Underrättelser -lehden päätoimittajana ja kriitikkona 1909–
19.

485 Arvid af Schulténin kirje 31.3.1901 Eero Erkolle. Eero Erkon arkisto. PA; Suomen 
Sanomalehtimiesyhdistyksen pöytäkirja vuosikokouksesta 22.3.1904 (kopio). Eero Erkon arkisto. PA. 

486 Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen pöytäkirja vuosikokouksesta 22.3.1904 (kopio). Eero Erkon arkisto. 
PA.
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lund487 (1855–1925) Hufvudstadsbladetista, C. J. Tollet Viborgs Nyheteristä, Oskari Vuo-
rinen (1879–1928)488 Karjala-lehdestä, Georg Linderoos (1860–1918)489 Finska Nyhets-
byråsta ja Elias Lodenius Åbo Underrättelseristä.490

Yhteistyön jatkaminen entiseltä pohjalta näytti mahdottomalta. Tolletin ehdotuksesta 
päätettiin, että valtuuskunta aloittaa uuden, vain perustuslaillisia toimittajia varten perus-
tettavan yhdistyksen valmistelun. Perustamiskokouksen ajankohdaksi kaavailtiin tulevaa 
syksyä tai seuraavaa kevättä. Asian valmistelu jäi valtuuskunnalle, johon kuului muun mu-
assa Jaakko Laurila (1873–1956)491, josta tuli 1920-luvun alussa yksi valtakunnallisen am-
mattiliiton perustamiseen merkittävimmin vaikuttaneista henkilöistä.

Yhteisen lehtimiesjärjestön perustaminen jäi kuitenkin haaveeksi, sillä kielipoliittiset 
kysymykset jakoivat perustuslaillisen liikkeen suurlakon jälkeen ja toimittajien ammatti-
kunta jakaantui vuosina 1905–1907 neljään poliittiseen lehtimiesyhdistykseen. Toimittaji-
en kansainvälinen yhteistyö jatkui aluksi vanhan yhdistyksen puitteissa, sitten sekin siirtyi 
porvarillisille lehtimiesyhdistyksille.

Suomen Sanomalehtimiesyhdistystä ei koskaan virallisesti lakkautettu. Sääntöjen mu-
kaan yhdistyksen lopettamispäätös olisi pitänyt tehdä vuosikokouksessa ja vahvistaa tar-
koitusta varten koolle kutsutussa uudessa kokouksessa. Vuonna 1898 hyväksyttyjä sääntöjä 
oli tähän asti noudatettu kirjaimellisesti, mutta nyt niillä ei enää näytä olleen merkitystä. 
Oli koittanut uusi aika, ja poliittisten ryhmien edut ajoivat vanhojen toimintamallien ohit-
se. 

4.8 International Union of Press Associations

Suomalaisten toimittajien professionalisoitumiskehityksessä tärkeitä etappeja olivat kan-
sainvälisiin lehdistökongresseihin osallistuminen ja International Union of Press Associa-
tions -järjestöön liittyminen.

Suomalaiset osallistuivat kansainväliseen lehdistökongressiin ensimmäisen kerran ke-
sällä 1897. Tukholmassa järjestetty kongressi oli neljäs lehtimiesten kansainvälinen ko-
koontuminen; ensimmäinen lehdistökongressi pidettiin Antwerpenissä 1894, seuraava 

487 Grönlund oli Hufvudstadsbladetin toimittajana 1878–92 ja lehden taloudenhoitajana vuodesta 1889 
lähtien.

488 Vuorinen oli Karjala-lehden omistaja ja päätoimittaja 1903–1909.
489 Lindroos aloitti lehtimiesuransa Nya Pressen -lehdessä 1898 ja työskenteli lehden lakkauttamisen jälkeen 

Finska Nyhetsbyrån palveluksessa.
490 Pöytäkirja 28.5.1905 pidetystä Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen kokouksesta (kopio). Eero Erkon 

arkisto. PA.
491 Pöytäkirja 28.5.1905 pidetystä Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen kokouksesta (kopio). Eero Erkon 

arkisto. PA. Laurila oli Päivälehden toimittajana 1902–04, Helsingin Sanomien ulkomaanosaston 
toimittajana 1905–07, Uusmaalainen-lehden perustajana ja päätoimittajana 1907–09, Laatokka-
lehden päätoimittajana 1909–11, Savon päätoimittajana 1912–15 ja 1917–18, Kalevan päätoimittajana 
1915–17, Kauppalehden toimittajana ja toimitusjohtajana 1919–23, perusti Pirtti-lehden ja toimi sen 
päätoimittajana 1913–15 ja avusti useita muita lehtiä sekä toimi valtion kirjapaino- ja julkaisuvaraston 
päällikkönä 1923–51.
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Bordeauxissa 1895 ja kolmas Budapestissa 1896.492

Aloite lehtialan säännöllisistä tapaamisista ja pysyvästä kansainvälisestä organisaatiosta 
syntyi 1893 brittiläisen Institute of Journalists -järjestön isännöimässä kokouksessa, johon 
osallistui englantilaisia, ranskalaisia ja belgialaisia journalisteja. Ensimmäinen kansainvä-
linen lehdistökongressi pidettiin seuraavana vuonna Antwerpenissä. Järjestön perustamis-
ta esittivät Pariisin journalistiyhdistys ja Wienin kansainvälinen lehdistöklubi. Kokouk-
sessa päätettiin yhdistyksen perustamisesta ja käynnistettiin järjestön sääntöjen valmis-
telu. Säännöt valmistuivat lopullisessa muodossaan vuonna 1896 ja hyväksyttiin samana 
vuonna pidetyssä Budapestin kongressissa. Vuosittaisten lehdistökongressien valmistelua 
ja muuta yhteydenpitoa varten perustettiin kansainvälinen lehdistöyhdistys, International 
Union of Press Associations, ja sille keskustoimisto Pariisiin.493

Toimittajat liittyivät kansainväliseen yhdistykseen omien maidensa journalistiyhdistys-
ten kautta. Vuonna 1897 yhdistykseen kuului jo 48 kansallisen järjestön kautta yli 9 000 
jäsentä 12:sta eri maasta. Pariisissa vuonna 1900 pidettyyn kongressiin osallistui edustajia 
24:stä maasta ja 69:stä yhdistystä. 

Kansainvälisiä lehdistökokouksia pidettiin säännöllisesti vuoteen 1914 saakka, jolloin 
ensimmäinen maailmansota keskeytti yhteiset tapaamiset pitkäksi aikaa. Useita yrityk-
siä yhdistyksen henkiin herättämiseksi tehtiin 1920-luvun alkupuolella, mutta vasta 1927 
kongressi oli jälleen koolla. Tapaamiset eivät kuitenkaan saavuttaneet entistä suosiotaan, ja 
viimeinen kongressi pidettiin 1936.494

Kansainväliset lehdistökongressit olivat leimallisesti eurooppalaisia tapahtumia, sillä 
Euroopan ulkopuolelta tulevia osallistujia oli melko vähän. Säännöllisemmin kongressei-
hin tuli edustajia yhdysvaltalaisista järjestöistä, mutta niidenkin delegaatiot olivat hyvin 
pieniä. Brasilia, Meksiko, Japani, Egypti ja Uusi Seelanti lähettivät edustajiaan vuosina 
1894–1900 pidettyihin kongresseihin vain kerran. Myös Balkanin maista edustajia oli vain 
Pariisin kongressissa. Argentiinasta ja Turkista oli osallistujia kahdessa kongressissa. Venä-
läisiä oli mukana säännöllisemmin, mutta myös heidän delegaationsa olivat hyvin pieniä. 
Englantilaisten osallistuminen kokouksiin vakiintui vasta 1900-luvulla. Aloitteentekijän 
asemasta huolimatta Institute of Journalists alkoi epäillä pysyvän organisaation tarpeelli-
suutta ja vetäytyi pois kansainvälisistä kongresseista 1896. Seuraavana vuonna osa sen jä-
senistä perusti uuden liiton, British International Association of Journalists -järjestön, joka 
liittyi kansainväliseen yhdistykseen. Uuden yhdistyksen jäsenmäärä jäi kuitenkin hyvin 
alhaiseksi, vain muutamaan sataan jäseneen, joten merkittävä osa englantilaisista journa-
listeista oli pitkään kansainvälisen lehdistöyhdistyksen ulkopuolella.495 

Institute of Journalists päätti liittyä kansainvälisen järjestön jäseneksi vasta vuonna 1902 
Birminghamissa pidetyssä kokouksessa. Järjestöön kuului tuolloin jo useita tuhansia jäse-

492 Björk 1991. Ensimmäiseen maailmansotaan mennessä järjestettiin lisäksi 12 kongressia: Tukholma 1897, 
Lissabon 1898, Rooma 1899, Pariisi 1900, Bern 1902, Wien 1904, Liege 1905, Bordeaux 1907, Berliini 
1908, Trieste 1910, Rooma 1911 ja Kööpenhamina 1914. Lontoossa 1909 pidetty kokous oli Björkin 
mukaan luokiteltu konferenssiksi varsinaisen lehdistökongressin sijaan.

493 Björk 2005, 96; Björk 2016, 42–50.
494 Björk 2005, 96–97.
495 Björk 2005, 96–97; Björk 2016, 48; Päivälehti 29.6. ja 30.6.1897; Hufvudstadsbladet 27.6., 28.6. ja 

30.6.1897; Rauman Lehti 3.7.1897.
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niä.496 Järjestö toimi vuonna 1909 Lontoossa pidetyn kansainvälisen lehdistökonferenssin 
isäntänä, mutta englantilaiset eivät Björkin mukaan muuten osallistuneet kansainvälisen 
järjestön toimintaan ennen toista maailmansotaa.

Suomen Sanomalehtimiesyhdistys liittyi International Union of Press Associations -jär-
jestöön 1897. Yhdistyksen edustajaksi järjestön Pariisin keskuskomiteaan valittiin Huf-
vudstadsbladetin Pariisin kirjeenvaihtaja Axel Berndtson. 

Merkille pantavaa on, että Suomen Sanomalehtimiesyhdistys hyväksyttiin kansain-
välisen lehdistöyhdistyksen jäseneksi, vaikka viranomaiset eivät olleet vahvistaneet sen 
sääntöjä. Useissa muissa maissa lehtimiesjärjestöillä oli huomattavasti vahvempi asema 
suhteessa hallitusvaltaan ja viranomaisiin. Esimerkiksi Britanniassa kuningatar Victoria 
myönsi maan ensimmäiselle lehtimiesorganisaatiolle National Association of Journalists 
-järjestölle vuonna 1890 kuninkaallisen toimiluvan ja samalla järjestö otti käyttöön uuden 
nimen, Institute of Journalists.497 

Neljäs kansainvälinen lehdistökongressi pidettiin Tukholman Ritarihuoneella kesä-
kuussa 1897. Kongressi järjestettiin yleisen taide- ja teollisuusnäyttelyn yhteydessä, ja ruot-
salaiset hyödynsivät kokousta myös näyttelyn markkinoinnissa. Kongressijärjestäjät saivat 
hankkeelle tukea korkealta taholta, sillä virallisen kutsun allekirjoitti Ruotsin kuningas Os-
kar II.498

Tukholman kongressiin osallistui yli 300 vierasta 20 eri maasta, ja heidän joukossaan 
oli senaattoreita, valtiopäivien jäseniä, professoreita, tohtoreita ja tunnettuja kirjailijoita.499 
Suomesta kongressiin matkusti kymmenen toimittajaa: Eero Erkko Päivälehdestä, A. R. 
Frenckell Hufvudstadsbladetista, J. W. Messman Uudesta Suomettaresta, J. A. Lyly Viipu-
rin Sanomista, Arvid af Schultén Nya Pressen -lehdestä, C. E. Tollet Wiborgsbladetista, 
Emil Forsgren (1860–1922)500 Rauman Lehdestä, K. A. Törnqvist Tampereen Sanomista, 
Gustav Cygnaeus Åbo Tidningistä ja A. J. Sundblom Wästra Finlandista. Delegaatio oli 
poliittisesti ja alueellisesti hyvin edustava.501

Ruotsalaiset isännät satsasivat valtavasti rahaa tapahtuman järjestelyihin. Osanottajat ja 
heidän seuralaisensa saivat ilmaiset junaliput koko läntisestä Euroopasta, ja kongressin jäl-
keen järjestettiin kaikille halukkaille tutustumismatkoja eri puolille Ruotsia. Majoitus ja yl-
läpito kokouksen aikana maksettiin. Vieraat saapuivat Tukholmaan kolmella erikoisjunal-
la, ja heidät kuljettiin rautatieasemalta 50 hevosvaunulla hotelleihin. Suomalaisia vieraita 
oli satamassa vastassa kongressin ylimarsalkka David Bergström. Kongressin avausistunto 

496 Uusi Suometar 7.2.1903; Suomen Kansa 9.2.1903.
497 K. Pietilä 2012, 41–42; Reseignements Procès-Verbaux des Séances et Discours Communiqués. 1er 

Congrès Internationalt de la Presse (1894 – Anvers). Painettu pöytäkirja ensimmäisestä kansainvälisestä 
lehdistökongressista. Claytonin alustus on pöytäkirjan liitteenä. 

498 Åbo Tidning 29.6. ja 2.7.1897.
499 Åbo Tidning 27.6.1897; Hufvudstadsbladet 30.6.1897; Päivälehti 29.6.1897 ja 30.6.1897.
500 Forsgren oli Suomen Virallisen lehden ulkomaanosaston toimittaja 1883–55 ja aputoimittaja 1899–1901, 

Lounas-lehden vastaava toimittaja 1887–92, Rauman Lehden päätoimittaja 1894–98, Hämeen Sanomien 
päätoimittaja 1898, Wiipuri-lehden vastaava toimittaja 1898–99, Uuden Suomettaren vs. toimitussihteeri 
1901–02, Rautatie-lehden päätoimittaja 1902–05 ja Uusi Rautatieläinen -lehden omistaja ja päätoimittaja 
1906–14 sekä Ääni-lehden toimittaja 1913.

501 Tampereen Sanomat 1.7.1897; Päivälehti 30.6.1897; Hufvudstadsbladet 30.6.1897; Nya Pressen 27.6.1897; 
Åbo Tidning 29.6. ja 1.7.1897; Wiborgsbladet 29.6.1897; Rauman Lehti 3.7.1897.
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oli Ritarihuoneen suuressa salissa, ja paikalle oli suuri joukko Tukholmaan akkreditoituja 
diplomaatteja, muun muassa Venäjän ja Englannin lähettiläät. Kuningas Oskar II ja kruu-
nunprinssi Gustaf vierailivat tilaisuudessa, ja läsnä oli myös ministereitä ja suuri määrä 
muita silmäätekeviä.502 

Kongressi työskenteli kahdessa osastossa, joista ensimmäisessä käsiteltiin kirjallista 
omistusoikeutta (tekijänoikeutta) ja toisessa kansainvälisen keskustoimiston perustamista 
ja sanomalehtien sähkösanomamaksujen alentamista. 

Tekijänoikeuksia käsiteltiin berliiniläisen kustantajan Albert Osterriethin (1865–1926) 
ja juridisiin kysymyksiin perehtyneen ranskalaisen toimittajan Albert Bataillen (1856–
1899) alustusten pohjalta. He esittivät kongressille, että kaikki sanomalehtikirjoitukset 
otettaisiin tekijänoikeuslain piiriin ja myös uutisten lainaaminen ilman lupaa kiellettäisiin. 
Pitkän keskustelun jälkeen päätettiin, että sanomalehtikirjoitusten, jotka ovat ajatustyön 
tuloksia, lainaaminen kiellettäisiin ilman kirjoittajan lupaa. Referaattien ja uutisten lai-
naamiseen tarvittaisiin alkuperäisen julkaisijan lupa, ja uutisten toistuva lainaaminen ja 
systemaattinen käyttö kiellettäisiin. Poliittisten kirjoitusten osalta päätös lykättiin seuraa-
vaan kongressiin, jossa päätettiin, että niiden lainaaminen sallittiin, mikäli alkuperäisen 
julkaisun nimi ja kirjoittaja mainitaan artikkelin yhteydessä.503

Tekijänoikeuksista kongresseissa käyty keskustelu osoitti, että ideologisesti painottu-
neella poliittisella lehdistöllä ja kaupallisella uutislehdistöllä oli 1890-luvun lopulla eri-
lainen näkemys kirjallisen aineiston suojaamisesta. Poliittiselle lehdistölle aatteiden levit-
täminen oli tärkeää, ja artikkelien lainaamista pidettiin useimmiten vain hyvänä asiana. 
Uutisten hankkiminen sitä vastoin oli kallista, ja uutisaineiston jatkuvaan ”rosvoukseen” 
haluttiin puuttua muuta aineistoa tiukemmin. 

Pääosan kongressista muodostivat erilaiset juhlat. Tukholman kaupunki järjesti kon-
gressin osanottajille juhlan Berzeliuksen puistossa, johon osallistui myös suuri määrä tie-
teen, taiteen, liike-elämän ja teollisuuden sekä valtionhallinnon edustajia. ”Tuskin koskaan 
oli salongissa liikkunut nerokkaampia ja hienompia vieraita”, hehkutti Eero Erkko Päivä-
lehdessä kokouksen jälkeen. Orkesterit soittivat kahdelta eri lavalta, ja paljon muutakin 
ohjelmaa oli tarjolla. Illallinen oli runsas ja samppanja virtasi, nostettiin maljoja ja soitet-
tiin kansallislauluja. Juhla jatkui aamuun asti.504 

Tapahtuman päätteeksi kuningas kutsui osanottajat ja heidän seuralaisensa päivälliselle 
Drottningholmin linnaan. Sinne matkattiin kolmella laivalla, ja mukana seurueessa oli val-
tioneuvoston jäseniä, puolueiden edustajia, diplomaatteja ja muita arvohenkilöitä.505

Seuraava kansainvälinen lehdistökongressi pidettiin Lissabonissa 20.–29.9.1898. Kon-
gressiin osallistui noin 250 toimittajaa eri puolilta maailmaa. Suomesta kongressiin läh-
tivät Päivälehden toimittaja Santeri Ingman, kansainvälisen keskustoimiston jäsen Axel 

502 Hufvudstadsbladet 27.6.1897 ja 30.6.1897; Nya Pressen 26.6. ja 27.6.1897; Åbo Tidning 30.6.1897; 
Wiborgsbladet 27.6.1897; Zetterberg 2001, 188.

503 Björk 2016, 49; Päivälehti 29.6. ja 30.6.1897; Åbo Tidning 29.6.1897; Hufvudstadsbladet 25.6. ja 28.6.1897; 
Tampereen Sanomat 8.10.1898; Nya Pressen 7.10.1898 (Aftonbladetin ja Svenska Telegrambyrån 
kirjeenvaihtajan mukaan).

504 Päivälehti 29.6. ja 30.6.1897; Hufvudstadsbladet 27.6. ja 28.6.1897; Nya Pressen 27.6.1897; Åbo Tidning 
30.6.1897.

505 Åbo Tidning 2.7.1897.
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Berndtson, Suomen Sähkösanomatoimiston johtaja Uno Wasastjerna (1865–1912)506 ja 
Turun Lehden päätoimittaja Johan Hagfors (1857–1931).507 

Lissabonissa jatkettiin useiden Tukholmassa esillä olleiden kysymysten käsittelyä. Uusia 
asioita olivat toimittajien ammatillinen koulutus, kansainvälisen kirjeenvaihtajatoimiston 
toiminta ja kansainvälisen sovinto-oikeuden perustaminen ratkomaan eri maiden sano-
malehtien ja sanomalehtimiesten välisiä konflikteja. Kansainväliseen kirjeenvaihtajatoi-
mistoon ilmoittautuneiden kirjeenvaihtajien luettelo oli jaettu tuhannelle eri puolilla maa-
ilmaa ilmestyvälle sanomalehdelle. Luettelosta oli tiedot 431 toimittajasta, jotka asuivat 
17 eri maassa. Mukana oli myös kaksi suomalaista, Santeri Ingman ja Vilho Soini, jotka 
molemmat kertoivat kirjoittavansa ruotsiksi, saksaksi ja ranskaksi uutisia ajankohtaisista 
sanomalehtialaan liittyvistä kysymyksistä ja Ingman lisäksi tarvittaessa myös poliittisista 
aiheista.508 

Kongressin ohjelmaan kuului tälläkin kertaa paljon juhlia ja illallisia, jotka haukkasivat 
ison osan kongressin ajasta. Jotkut osanottajat suhtautuvat kongressin tuloksiin jo etukä-
teen epäilevästä. Heihin kuului myös Santeri Ingman, joka Päivälehteen lähettämässään 
pakinassa kritisoi tapahtuman järjestämistä kovin sanoin. ”Itsestäni on aina tuntunut, ja 
arvaan, että tuntuu suuresta yleisöstäkin, jotenkin joutavalta ja vähäsisältöiseltä se paljo 
touhuaminen ja puuha, jota sanomalehdet vuosittain pitävät ’yleisistä kongresseistaan’, jot-
ka yhtenä kesänä ovat Tukholmassa, toisena Lissabonissa, kolmantena Konstantinopolissa 
j.n.e. Qui bono? kysynee moni hieman pilkallisesti arvellen, että sanomalehdet noin ikään 
suotta pitävät pitkiä puheita omaan ammattiinsa kuuluvista tapauksista, joiden merkitys 
todellisuudessa on melkein mitätön – niin kuin onkin.--- Niiden merkitys on yksinomaan 
huvituksessa ja sen huvin ohessa voi kukin kokoukseen matkustaja käyttää tilaisuutta hyö-
tyäkseen yhdessä tai toisessa suhteessa, minne taipumuksensa vetää, mutta enimmäkseen 
aivan syrjässä sanomalehtikokouksesta.--- Vaikkei tätä kirjoittaessani kokous vielä varsi-
naisesti ole alkanut, on minussa varma vakuutus – ja minä tiedän, etten erehdy – että tä-
mäkin kokous on pelkkää humbuugia.” Ainoa syy kongressiin osallistumiseen oli Ingma-
nin mielestä matka-alennukset; ulkomaan matkat avarsivat toimittajien maailmankuvaa 
ja erityisesti nuorille toimittajille sillä oli suuri merkitys.509 Ingmanin kärjekäs kritiikki oli 
suunnattu todennäköisesti ennen muuta Eero Erkolle, joka oli edellisenä kesänä kirjoitta-
nut pitkiä ja innostuneita kuvauksia Tukholman kongressista. 

Arvostelusta huolimatta kansainvälisiin lehdistökongresseihin osallistuminen oli seu-
raavinakin vuosina olennainen osa Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen toimintaa. 
Kongressien juhlalliset puitteet ja isäntämaiden hallitsijoiden huomionosoitukset kasvat-
tivat lehtimiesten itsetuntoa ja vahvistivat heidän ammatillista identiteettiään – toimittajat 
kokivat, että heidän yhteiskunnallinen merkityksensä tunnustettiin valtioiden johdossa ja 

506 Wasastjerna oli Suomen Sähkösanomatoimiston omistaja 1894–02 ja Suomen Uutistoimiston omistajana 
vuodesta 1902 lähtien.

507 Aamulehti 5.4.1899; Päivälehti 4.4.1899; Uusi Suometar 4.4.1899. Hagfors oli Helsingfors Dagbladin 
toimittajana 1877–78, Östra Nylandin vt. toimittajana 1881, Turun Lehden päätoimittajana 1883–1919 
sekä kirjoitti musiikkikritiikkejä Åbo Underrättelseriin vuodesta 1907 lähtien.

508 Björk 2016, 49–50; Nya Pressen 7.10.1898; Päivälehti 2.10.1898; Wiborgsbladet 9.10.1898; Tampereen 
Sanomat 7.10.1898; Keski-Suomi 6.9.1898.

509 Päivälehti 2.10.1898.
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heitä pidettiin merkittävinä toimijoina, joiden uskottiin vaikuttavan myös kansainvälisiin 
suhteisiin. 

4.9 Rooman ja Pariisin kongressit profession edistäjinä

Kuudes kansainvälinen lehdistökongressi pidettiin keväällä 1899 Roomassa. Kongressin 
ohjelmaa valmisteleva keskuskomitean kokous pidettiin Pariisissa tammikuussa, ja siellä 
oli mukana myös Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen edustaja Axel Berndtson.510 Sano-
malehtimiesyhdistyksen edustajina kongressiin osallistuivat hänen lisäkseen Juhani Aho 
Päivälehdestä, J. A. Lyly Viipurin Sanomista ja Arthur von Willebrand (1843–1900) Åbo 
Tidningistä.511. Osanottajat saivat ottaa mukaansa puolisonsa tai muun naisseuralaisen, ja 
Ahon kanssa Roomaan matkusti puoliso, taiteilija Venny Soldan-Brofeldt (1863–1945), 
von Willebrand vei kongressiin tyttärensä.512

Osallistujien valinta aiheutti jälleen kerran jännitteitä. Suomenkielisiä toimittajia hiersi 
erityisesti Åbo Tidningin edustajan osallistuminen kokoukseen. Pohjalaisen päätoimitta-
jaa Ossian Ansasta asia kaihersi niin paljon, että hän kirjoitti Eero Erkolle: ”… koska näyt-
tää hyvästi tilaa olevan, niin minäkin lähtisin, jos tahdot siitä muille valiokunnan jäsenille 
ilmoittaa… Enkä paljon matkasta välittäisikään, vaan tuo minua harmittaa että semmoi-
nen olento kuin tuo Turun lehti pitää siinä ”edustaa” Suomen sanomalehdistöä. Mikset 
Sinä tai joku suomettarelaisista lähde? – Niin no, jos se vielä käy päinsä, niin sano että 
kyllä minä meen.”513 Ansas ei kuitenkaan lähtenyt kokoukseen, ja muutenkin suomalaisten 
ryhmä oli aikaisempaa pienempi, mikä johtui todennäköisesti yhteiskunnallisen tilanteen 
kiristymisestä ja lehtien talousahdingosta.

Kongressin avajaistilaisuus pidettiin sanomalehtimiesyhdistys Associazione dell Stam-
pan tiloissa ja avajaisistunto Kapitoliumin kukkulalla. Paikalla olivat kuningas, kuningatar 
ja prinsessat sekä ministereitä ja diplomaattikuntaa. Kuninkaallisella perheellä oli suruaika 
itävaltalaisen arkkiherttua Ernst Karlin kuoleman johdossa, ja suunnitellut puutarhajuhlat 
oli peruutettu, mikä harmitti erityisesti osanottajien mukana seuranneita puolisoita.

Kokoukseen osallistui paljon saksalaisia, ranskalaisia ja italialaisia journalisteja. Italia-
laiset ja ranskalaiset toimittajat järjestivät kokouksessa poliittinen mielenosoituksen ja vaa-
tivat Milanossa pari vuotta aikaisemmin olleiden levottomuuksien yhteydessä vangittujen 
neljän lehtimiehen vapauttamista. Lisäksi he esittivät yhtä vangituista, L’Italia del Popolon 
päätoimittajaa, kongressin varapuheenjohtajaksi. Kongressin toivottiin pyytävän Italian 
hallitukselta vangittujen lehtimiesten armahtamista. International Union of Press Asso-
ciation -järjestön sääntöjen mukaan kongresseissa ei kuitenkaan saanut käsitellä poliitti-

510 Wiborgsbladet 25.1.1899; Östra Finland 25.1.1989.
511 Arthur von Willebrand toimi Åbo Tidningin avustajana vuodesta 1883 lähtien. Lehden vakituinen 

toimittaja hänestä tuli 1898. 
512 Kuudes kansainvälinen lehdistökongressi 1899 Roomassa, painettu ranskankielinen kokousraportti 

(kopio). Eero Erkon arkisto. PA; Päivälehti 19.4.1899; A. von Willebrandin kirjeet Eero Erkolle 22.2.1899, 
20.3.1899 ja 25.3.1899. Eero Erkon arkisto. PA.

513 Ossian Ansas Eero Erkolle. Päiväämätön kirje, joka on lähetetty ennen Rooman kokousta. Eero Erkon 
arkisto. PA.
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sia, uskonnollisia tai rotukysymyksiä. Kokouksen puheenjohtaja löysi kuitenkin keinon 
sääntöjen kiertämiseen, ja kongressi yhtyi esitettyyn toivomukseen korostaen samalla, ettei 
yhdistys millään muotoa halua sekaantua isäntämaan asioihin.514 Vetoomus ei tuonut toi-
mittajille armahdusta, mutta poliittisena tekona antoi vangituille näyttävän tuen.

Kongressin tärkeimpiä päätöksiä oli kansainvälisen lehtimieskortin käyttöönotto. Kor-
tilla katsottiin olevan tärkeä symbolinen merkitys: sen kantaminen oli todiste kuulumi-
sesta maailmanlaajuiseen ja kunnialliseen lehtimiesyhteisöön. Muita kongressin päätöksiä 
olivat kansainvälisen yhdistyksen oman julkaisun perustaminen, kilpailu sähkösanoma-
sanaston ja sanakirjan aikaansaamiseksi ja ohjesäännön valmistelu lehtien omistajien ja 
toimittajien suhteista. Ohjesäännössä otettaisiin huomioon eri maissa vallitsevat käytän-
nöt ja niihin sisällytettäisiin toimittajille äkillisissä irtisanomistilanteissa maksettavat kor-
vaukset.515

Päättäjäisjuhlassa esitettiin myös suomalaisten tervehdys. Lehtimiesvaltuuskunnan jä-
sen J. A. Lyly puhui lehdistön vapaudesta ja kertoi suomalaisten lehtien tilanteesta. Tukea 
tuli runsaasti; Roomassa ilmestyvässä ranskankielisessä L’Italia-lehdessä julkaistiin tuki-
kirjoitus Suomen sanomalehdistölle, ja kongressissa hyväksyttiin vetoomus Suomen leh-
distön puolesta. Vetoomus julkaistiin heinäkuussa eri maissa, ja muun muassa Päivälehti 
julkaisi sen allekirjoituksineen 28.7.1899.516

Seitsemäs kansainvälinen lehdistökongressi järjestettiin maailmannäyttelyn yhteydessä 
Pariisissa kesällä 1900. Suomalaiset lehdistön tilanne oli kongressissa näkyvästi esillä: leh-
timiesyhdistys kokosi Suomen paviljonkiin sanomalehtien näyttelyn ja kongressin osanot-
tajat vierailivat siellä. Lehtien lakkauttamisaalto oli tuolloin voimakkaimmillaan, ja näytte-
lyn kautta hankittiin ulkomaista tukea suomalaiselle lehdistölle.517 

Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen edustajat Pariisin kongressissa olivat Eero Erkko, 
C. J. Tollet, J. W. Messman, Henri Biaudet (1870–1915)518, Julius Hirn, Johan Söderholm 
ja Axel Berndtson.519 Uuden Suomettaren J. W. Messmania lukuun ottamatta kaikki tulivat 
perustuslaillisista lehdistä. Kongressista kirjoitettiin Suomessa aikaisempaa vähemmän ja 
pääasiassa tanskalaisten tai ruotsalaisten lehtien pohjalta. Tämä johtui todennäköisesti sii-
tä, että sensuuri ei puuttunut yhtä helposti ulkomaisista lehdistä lainattuihin artikkeleihin. 
Toisaalta raporttien sähköttäminen Pariisista Suomeen olisi ollut lehdille varsin kallista. 

Italian kuningas murhattiin juuri ennen kongressin alkua, ja ranskalaiset järjestäjät pe-
ruuttivat suruajaksi kaikki juhlatilaisuudet. Suruajan päätyttyä kongressi vieraili Versaille-
sissa, ja presidentti Émile Loubet (1838–1929)520 kutsui kansainvälisen lehtimiesyhdistyk-

514 Päivälehti 13.4.1899.
515 Björk 2016, 53; Päivälehti 15.4.1899.
516 Päivälehti 15.4., 19.4. ja 28.7.1899; Uusimaa 26.4.1899; Tampereen Uutiset 26.4.1899; Savo-Karjala 

26.4.1899; Päivälehti 28.7.1899.
517 Päivälehti 7.8. ja 19.8.1900; Uusi Suometar 21.8.1900; Tampereen Sanomat 19.8.1900. 
518 Biaudet kirjoitti saksalaisiin ja sveitsiläisiin lehtiin vuodesta 1892, oli Aftonpostenin toimittajana 1900, 

toimi kirjeenvaihtajana eri maissa lähettäen raporttejaan suomalaisiin ja ulkomaisiin lehtiin.
519 Tampereen Sanomat 19.8.1900; Uusi Suometar 21.8.1900; Seitsemäs lehdistökongressi 1900 Pariisi, 

painettu kokousraportti. Eero Erkon arkisto. PA. Raportin osallistujaluettelossa mainitaan jostain syystä 
vain Eero Erkon ja Axel Berndtsonin nimet. 

520 Loubetin puolue oli tasavaltalainen vasemmisto.
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sen keskuskomitean jäsenet lounaalle Elysée-palatsiin.521

Kongressissa käsiteltiin monia jo aiemmin pöydällä olleita asioita, muun muassa so-
vinto-oikeuden järjestämistä ja tekijänoikeuksia, erityisesti piirtäjien oikeuksia teoksiinsa. 
Suurimmat epäkohdat liittyivät pariisilaisen asianajaja Georges Maillardin mukaan teosten 
edelleen luovutukseen. Ostajat luulivat saaneensa piirroksiin täydellisen omistusoikeuden 
ja saattoivat myydä kuvan monistusoikeuden teollisuusyrittäjälle, joka käytti sitä mainok-
sena tai tuotteensa koristeena. Maillard muistutti, että tekijällä oli kuitenkin oikeus kieltää 
kokonaan teoksensa monistaminen ja muunteleminen ja vaati, että lehdille luovutettavat 
oikeudet rajattaisiin erityisellä ohjesäännöllä. Kongressi hyväksyi nämä periaatteet ja pyysi 
kansallisilta yhdistyksiltä tietoja sopimukseen sisällytettävistä määräyksistä. Niiden poh-
jalta laadittaisiin ohjeet kirjallisille sopimuksille.522

Kokouksessa oli esillä myös toimittajien ammatillisen koulutuksen järjestäminen ja 
yhteiskunnallisen statuksen vahvistaminen. Kysymykset askarruttivat erityisesti kansain-
välisen lehtimiesyhdistyksen puheenjohtaja Wilhelm Singeriä, joka oli huolissaan alan 
proletarisoitumisesta. Toimittajan ammattiin ei vaadittu tutkintoja, ja alalle tuli hänen 
mukaansa väkeä yhteiskuntakerroksista, joissa henkinenkin sivistys oli alhaisella tasolla. 
Lehtimiesten aseman ja maineen kohottaminen oli Singerin mukaan luonnollinen toive 
kansainväliselle lehtimiesyhdistykselle.523

Seuraava kansainvälinen lehtimieskongressi pidettiin heinäkuussa 1902 Bernissä. Siellä 
jatkettiin keskustelua journalistien eettisistä ohjeista, lehdistön rikosoikeudellisesta sääte-
lystä, ammatillisesta koulutuksesta ja tekijänoikeuksista.524 Suomalaisia toimittajia kong-
ressiin ei todennäköisesti osallistunut lainkaan. 

Alan sisäisen autonomian vahvistaminen oli yksi kansainvälisen lehdistöyhdistyksen 
tärkeimmistä tavoitteista koko sen toiminnan ajan. Institute of Journalists -järjestön pu-
heenjohtaja P. W. Clayden525 esitti jo ensimmäisessä lehdistökongressissa Antwerpenissä 
lehdistön kunniatuomioistuimen (Court of Honour) tai sovinto-oikeuden (Court of Ar-
bitration) perustamista. Sitä tarvittiin hänen mukaansa lehtimiesten välisten ristiriitojen 
sovittelijaksi. Clayden ei määritellyt tarkemmin, miten sovittelu toteutettaisiin, vaan vetosi 
ammattikunnan sisäiseen sympatiaan ja ammatillisen toveruuden olemassa oloon, millä 
olisi myös suuri merkitys järjestön tavoitteiden edistämisessä. Esityksen pohjalta kongres-
si lähetti kansallisille lehtimiesjärjestöille vetoomuksen maakohtaisten sovinto-oikeuksien 
perustamiseksi.526 

Ajatus sovinto-oikeuden perustamisesta oli tärkeä myös puheenjohtaja Wilhelm Singe-
rille, joka toivoi, että lehdistökongressit toimisivat omalla alallaan Punaisen Ristin tavoin 
– siirtäisivät syrjään politiikkaan, rotuun tai uskontoon liittyvät erimielisyydet ja rakentai-
sivat yhteistyötä, joka perustuu keskinäiselle solidaarisuudelle, kunnioitukselle ja oikeu-

521 Päivälehti 10.8. ja 19.8.1900 (uutinen on kirjoitettu Politiken-lehden artikkelin pohjalta); Uusi Suometar 
21.8.1900; Tampereen Sanomat 19.8.1900. 

522 Wiipuri 4.9.1900; Tampereen Sanomat 19.8.1900. 
523 Björk 1997, 13; Wiipuri 4.9.1900. Itävaltalainen Wilhelm Singer johti lehdistökongresseja 1890-luvulta 

ensimmäiseen maailmansotaan asti.
524 Päivälehti 30.3.1901; Työmies 6.4.1901; Tampereen Uutiset 6.12.1901; Uusi Suometar 29.7.1902; Berliinin 

kongressin osanottajaluettelo. Eero Erkon arkisto. PA.
525 Clayden oli järjestön puheenjohtajana 1893–94.
526 Björk 2005, 98; Björk 2016, 55–56.



130 

denmukaisuudelle.527 
Sovinto-oikeuden säännöt hyväksyttiin Lissabonin kongressissa 1898. Sovittelua käy-

tettäisiin vain, jos molemmat osapuolet siihen suostuvat, mutta törkeissä rikkomuksissa 
voitaisiin tehdä myös yksipuolisia päätöksiä. Sovinto-oikeutta ei voitaisi kuitenkaan käyt-
tää ratkomaan saman maan sanomalehtien tai toimittajien välisiä riitoja; kongressi katsoi 
niiden kuuluvan kunkin maan kansallisen lainsäädännön piiriin.528 

Toimintaohjeiden valmistelusta vastannut Numa Jacquemaire529 esitti Pariisin kongres-
sissa, että kutakin sovittelutapausta varten asetettaisiin oma selvitysryhmä, joka koostuisi 
kolmesta keskustoimiston jäsentä. Heistä kaksi toimisi osapuolten asianajajina ja kolmas 
olisi neutraali sovittelija. Sovinto-oikeudelle annettiin valtuudet määrätä vahingonkorva-
uksia ja vaatia lausuntojen oikaisua tai peruuttamista.530

Bernin kansainvälisessä lehdistökongressissa 1902 sovinto-oikeuden toimivaltaan esi-
tettiin lisää muutoksia. Wilhelm Singer toivoi sovinto-oikeudelle huomattavasti laajempia 
oikeuksia ja korkeampaa statusta, kuin aiemmin oli suunniteltu. Ehdotuksen käsittely kesti 
kuitenkin vuosia, eikä johtanut koskaan varsinaisiin käytännön tuloksiin.531

Kansalliset journalistiyhdistykset menestyivät perustamishankkeissa kansainvälistä jär-
jestöä paremmin. Norjan ensimmäinen lehdistöneuvosto Den norske presses voldgiftsuts-
valg perustettiin vuonna 1912, Ruotsin Opinionsnämnd vuonna 1916 ja Suomen lehdistön 
kunniaoikeusto 1927. 532 Norjan lehdistöneuvoston toiminta sammui hyvin pian, eikä Suo-
men kunniaoikeustokaan saanut merkittäviä tuloksia aikaiseksi. Ruotsin Opinionsnämnd 
sitä vastoin jatkaa edelleen toimintaansa.

4.10 Pohjoismaiset lehdistökokoukset

Pohjoismaisten toimittajien yhteistoiminnan tiivistämisestä sovittiin Tukholman lehdis-
tökongressin yhteydessä kesällä 1897 pidetyssä tapaamisessa. Isäntänä oli Ruotsin Pub-
licistklubbenin puheenjohtaja Hans Hildebrand (1842–1913)533 ja tapaamiseen osallistui 
journalisteja kaikista pohjoismaisista.

Ensimmäinen pohjoismainen lehdistökokous pidettiin Oslossa (Kristianiassa) vuonna 
1899. Valmistelukomiteassa suomalaisia edustivat Eero Erkko, A. R. Frenckell ja Arvid af 
Schultén.534 Suomesta Osloon matkusti 15 lehtimiestä, muun muassa Eero Erkko, Ossian 
Ansas, A. R. Frenckell ja Gustaf Cygnaeus, joka toimi myös kokouksen varapuheenjohta-
jana. Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta oli paikalla kustakin 40 toimittajaa. Kokousta johti 

527 Björk 2005, 98, 100; Björk 2016, 57–58.
528 Björk 1997, 14; Björk 2016, 56;  Savo-Karjala 12.10.1898.
529 Jacquemaire oli pariisilainen oikeustoimittaja, joka otti asiassa valmisteluvastuun sen jälkeen, kun 

Eugenio Torelli-Viollier oli kuollut äkillisesti alkuvuodesta 1900. 
530 Björk 2005, 99-100; Björk 2016, 56; Wiborgsbladet 9.10.1898.
531 Björk 1997.
532 Koljonen 2013, 101; Norsk presses historia (2. osa) 2010, 277–278; Vuortama 1984, 15, 20–21; Leino-

Kaukiainen 2015, 81.
533 Hildebrand oli arkeologian professori, tietokirjailija ja Ruotsin akatemian johtaja.
534 Päivälehti 29.6.1997; Hufvudstadsbladet 30.6.1897; Åbo Tidning 1.7. ja 2.7.1897.
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suuren norjalaisen Morgenbladet-lehden päätoimittaja Nils Vogt (1859–1927)535. 
Yliopiston juhlasalissa pidetty kokous muistutti sisällöltään ja ulkoisilta puitteiltaan 

kansainvälisiä lehdistökongresseja. Siellä käsiteltiin muun muassa lehtien sähke- ja puhe-
lintaksojen alentamista ja matkalippualennuksia, tekijänoikeuksia ja pohjoismaisten toi-
mittajajärjestön yhteisen lehden perustamista. Lisäksi päätettiin aloittaa pohjoismaisen 
lehtien ja lehtimiesten välisten kiistojen sovittelua varten perustettavan kunniatuomiois-
tuimen valmistelu. Hanketta esitteli Aftonbladetin julkaisija Harald Sohlman (1858–1927), 
ja sitä valmistelemaan asetettiin komitea, jossa suomalaisia edusti Axel Lille.536

Ruotsalaiset esittivät yhteiseksi pohjoismaiseksi lehdeksi Publicistklubbenin vasta pe-
rustettua Pressen-lehteä. Tanskalaiset ja norjalaiset vastustivat ehdotusta, ja hanke kaatui 
äänestyksessä. Oman mausteensa lehtikeskusteluun toi Ossian Ansas, joka ehdotti, että 
yhteiseen julkaisuun pitäisi saada artikkeleita myös suomeksi. Ehdotus ei saanut laajempaa 
kannatusta. 

Kokouksessa käsiteltiin myös toimittajien ulkomaanmatkojen rahoittamista. Norjassa 
valtio myönsi toimittajille apurahoja ulkomaanmatkoja varten. Matkastipendejä pidettiin 
tarpeellisina, mutta valtion tukeen suhtauduttiin kriittisemmin. Pari ruotsalaista toimitta-
jaa epäili, että valtion stipendien vastaanottaminen saattaisi tehdä vastaanottajat riippuvai-
siksi hallituksesta, mikä ei olisi lainkaan toivottavaa.537

Norjalaiset isännät tarjosivat ensimmäisenä iltana juhlaillallisen, ja kuningas Oskar II 
seuraavana päivänä Bygdö Sjöbadissa aamiaisen.538 Sieltä matka jatkui laivalla Aftenpos-
tenin julkaisijan Amandus Theodor Schibstedin (1849–1913)539 tarjoamalle illalliselle. Ti-
laisuudet olivat näyttäviä ja suomalaiselle lehdistölle osoitettiin solidaarisuutta eri tavoin.

Kööpenhaminassa 1902 pidettyyn pohjoismaiseen lehdistökokoukseen matkusti Suo-
mesta 16 henkilöä. Päivälehdestä paikalla olivat Eero Erkko ja Santeri Ingman, Hufvuds-
tadsbladetista A. R. Frenckell ja A. Berndtson, lakkautetusta Nya Pressen -lehdestä Arvid 
af Schultén ja Axel Lille, Åbo Tidningistä Gustaf Rafael Colliander (1878–1938)540 ja J. Sö-
derholm, pilalehti Fyrenistä Julius Hirn, Åbo Underrättelseristä Anton Amandus Karsten 

535 Vogt oli Norjan lehdistöyhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja ja Norjan konservatiivisten lehtimiesten 
johtaja. Hän työskenteli Morgenbladetissa 45 vuotta ja toimi lehden päätoimittajana 1894–1913.

536 Kuudennen Yleisen Suomen Sanomalehtimieskokouksen Pöytäkirja 15 - 16 IV 1900. Helsinki 1901; 
Uno Lindströmin kirje Eero Erkolle 11.6.1899. Eero Erkon arkisto. PA; Kaarle Silanderin kirje Eero 
Erkolle 6.6.1899. Eero Erkon arkisto. PA; Zetterberg 2001, 188; Hufvudstadsbladet 26.6. ja 27.6.1899; 
Åland 1.7.1899. Sohlman oli Aftonbladetin päätoimittaja ja kustantaja 1890–1921 ja pitkäaikainen 
Publicistklubbenin puheenjohtaja. 

537 Hufvudstadsbladet 26.6.1899; Åland 1.7.1899.
538 Åland 1.7.1899. Kuningas ei osallistunut Bygdö Sjöbadissa järjestetyllä aamiaiselle, mutta tarjoilu oli 

runsasta.
539 Amandus Theodor Schibsted peri lehden isältään 1879 ja teki siitä Norjan vaikutusvaltaisimman 

konservatiivisen päivälehden. Hän työskenteli lehdessä kuolemaansa asti. Nykyään Schibstedin konserni 
on yksi suurimmista eurooppalaisista mediakonserneista.

540 Colliander aloitti lehtimiesuransa Åland-lehdessä, toimi Åbo Underrättelser -lehden toimitussihteerinä 
vuosisadan vaihteessa ja uudestaan 1908–17 sekä oli lehden Helsingin toimittajana 1920–33. Lisäksi 
hän työskenteli Västra Finlandin toimittajana 1901 ja päätoimittajana 1905–09, oli Åbo Tidningin 
toimitussihteerinä 1902–05 ja Virallisen sanomalehtitoimiston päällikkönä Vaasassa 1918.
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(1862–1915)541, aikakauslehti Lukutuvasta A. H. Karvonen (1865–1937)542, Program-bla-
detista Carl von Knorring (1861–1931)543, Mikkelin Sanomista Otto Lindroos (s. 1874)544, 
Åland-lehdestä A. J. Sundblom, Wiborgsbladetista C. J. Tollet ja Finsk Tidskriftistä Rein-
hold von Willebrand (1858–1935).545 Perustuslaillisen lehdistön koko kirjo oli kokouksessa 
laajasti edustettuna, vanhasuomalaisista sanomalehdistä paikalla oli vain Mikkelin Sano-
mat.

Kokous pidettiin kansankäräjien salissa ja kokousta johti Carl Carstensen (1837–
1922)546, Nationaltidende-lehden päätoimittaja ja Tanskan lehtimiesyhdistyksen puheen-
johtaja. Suomalaisista toimittajista Eero Erkko valittiin kokouksen varapuheenjohtajaksi 
ja C. J. Tollet sihteeristöön. 

Osa edellisessä kokouksessa sovituista asioista oli edennyt, osa jäänyt toteutumatta. 
Lehtien välisen yhteistyön tiivistämistä pidettiin tärkeänä, mutta käytännön toimista ei 
kuitenkaan tehty päätöksiä. Kunniatuomioistuimen perustamisen valmistelu palautettiin 
komitean jatkovalmisteluun. Lisäksi tutustuttiin Norjan uuden rikoslain lehdistöä koske-
viin määräyksiin ja kuultiin ruotsalaisten toimittajien esitys lehdistön salassapitovelvolli-
suudesta. 

Varsinaisen kokouksen ohessa vieraat tapasivat muun muassa Tanskan ulkoministerin. 
Kokouksen ja juhlien puitteet olivat tälläkin kertaa näyttävät, ja tapahtuma näkyi myös ka-
tukuvassa, kun osanottajia kuljetettiin vaunusaattueessa juhlasta toiseen.547 

Seuraava pohjoismainen lehtimieskokous oli tarkoitus pitää Suomessa vuonna 1905, 
mutta marraskuussa 1904 sanomalehtimiesyhdistyksen valtuuskunta joutui ilmoittamaan 
Tukholman keskustoimikunnalle, että yleinen tilanne oli Suomessa niin epävarma, ettei 
kokousta voitaisiin pitää Helsingissä. Tästä syystä keskustoimikunta päätti siirtää koko-
uksen Göteborgiin. Suomalaisia keskustoimikunnassa edustivat tuolloin A. R. Frenckell ja 
Anton Karsten.548 Yhteydenpito pohjoismaisiin toimittajajärjestöihin jatkui tiiviinä myös 
1910-luvulla. Kesti kuitenkin vuoteen 1922 asti ennen kuin pohjoismainen kokous saatiin 
lopulta Suomeen.

541 Karsten oli Uleaborgs Tidningin tilapäisenä toimittajana 1889, Uleaborgsbladetin päätoimittajana 1891–
97, Åbo Underrättelserin toimittajana 1898–1906 ja oli Politiken i Åbo -lehden perustaja ja päätoimittaja 
1907.

542 Karvonen oli Työmiehen vastaavana toimittajana 1895–97, Kansanvalta-lehden toimittajana 
1906, Päivälehden ja Helsingin Sanomien vakinaisena avustajana 1897–1915 ja Lukutupa-lehden 
päätoimittajana 1903–05.

543 Carl von Knorring oli kuoronjohtaja ja sai varsinaisen elantonsa valtionrautateiltä. Program-bladet. 
Tidningar för Helsingfors teatrar och konserter -lehti ilmestyi vuosina 1894–1901.

544 Lindroos oli Mikkelin Sanomien päätoimittajana 1901–02.
545 Hufvudstadsbladet 25.6.1902; Åbo Tidning 24.6.1902. Reinhold von Willebrand oli Finsk Tidskriftin 

aputoimittajana 1896–1907 ja päätoimittajana 1903–33 ja kirjoitti artikkeleita aikakausjulkaisuihin.
546 Carstensen osallistui ensimmäiseen kansainväliseen lehdistökongressiin 1894. Carstenin tehtävää 

koskevat tiedot kongressin osanottajaluettelosta. Eero Erkon Arkisto. PA.
547 Åbo Tidning 27.6.1902.
548 Vaasa 10.11.1904. 
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4.11 Ammatillista identiteettiään vahvistava ammattikunta

Kun verrataan ruotsalaisten ja suomalaisten toimittajien järjestäytymiskehitystä 1800-lu-
vun loppupuolella ja 1900-luvun alussa, löytyy sekä yhtäläisyyksiä että eroja. Molemmissa 
maissa ammatilliseen yhteistoimintaan saivat aluksi osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet, 
lehtien omistajat, toimittajat, avustajat ja taloudesta vastaavat. Vuosisadan vaihteessa kum-
mankin lehtimiesjärjestön jäsenkriteerit tiukentuivat, ja jäseniksi hyväksyttiin vain alan 
ammattilaisia.

Birgit Peterssonin mukaan Svenska Journalistförbund osoitti jo perustamisvaiheessa, 
ettei se halunnut olla tavallinen ammattiyhdistys. Yhdistyksen tavoitteissa yhtyivät pro-
fessionaaliset pitkän tähtäimen tavoitteet ja unionistiset, jäsenten edunvalvontaan poh-
jaavat pyrkimykset. Yhdistyksen ensimmäisissä säännöissä painopiste oli professionaali-
sissa kysymyksissä, mikä erotti ne selvästi perinteisistä työväestön ammattiyhdistyksistä. 
Luokkasolidaarisuuden asemasta säännöissä painotettiin yhteiskunnallisen statuksen ja 
ammatillisen aseman vahvistamista, ammattikunnan suojaamista alempien ammattiryh-
mien muodostamaa uhkaa vastaan, riippumattomuutta ja ammatillisen identiteetin ja am-
mattikuntahengen kasvattamista. Pääpaino oli kuitenkin unionistissa tavoitteissa – palk-
kojen parantamisessa, yötyökorvauksissa, säännellyssä työajassa, sairausajan korvauksissa, 
lomissa, eläkkeissä ja työsuhdeturvassa.549

 Myös Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen vuonna 1896 hyväksytyissä säännöissä 
painopiste oli professionaalissa kysymyksissä ja jäsenoikeuksien määrittelyssä. Yhdistyk-
sen tarkoituksena oli valvoa ja edistää Suomen sanomalehtimiesten yhteisiä taloudellisia 
ja ammattiasioita. Jäseneksi pääsy edellytti vakinaista tointa jonkin Suomessa ilmestyvän 
sanomalehden toimittajana tai taloudenhoitajana. Yhdistyksen ulkopuolelle rajattiin sa-
nomalehtien avustajat, referenttit ja tilapäiset toimittajat sekä aikakauslehtien toimittajat. 
Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksujen kerääminen tapahtuivat yleensä toimituksittain, ja 
toimittajat osallistuivat lehtimieskokouksiin ennen kaikkea lehtiensä edustajina, eivät pel-
kästään yksilöjäseninä.

Merkittävin ero ruotsalaisten ja suomalaisten toimittajien järjestäytymisessä liittyy 
työnantajayrityksen perustamiseen. Suomessa sanomalehtien kustantajat järjestäytyivät 
vasta 1910-luvulla ja lehdistön taloudelliset asiat pysyivät ammatillisen yhteistyön keski-
össä paljon Ruotsia pidempään. Ruotsissa lehtikustantajien järjestö perustettiin jo 1898, ja 
samalla lehdistön taloutta koskevat asiat hävisivät lähes kokonaan lehtimieskokousten ja 
Publicistklubbenin esityslistoilta. 

Toimittajien ammattikunnan kehitys muistutti monilta osin muiden suomalaisten pro-
fessionaalisten ryhmien kehitystä. Kohottaakseen ammattikuntansa statusta, professiot 
hyväksyivät alkuvaiheessa jäsenikseen alan liepeillä olevia henkilöitä, kirjailijoita, tutki-
joita, virkamiehiä ja yrittäjiä. Kun varsinainen ammattilaisten ryhmä oli melko pieni, ar-
vovaltaisten tukijoiden mukana olo oli hyvin tärkeää. Ajan myötä myös niiden jäsenrajat 
sulkeutuivat ja jäseniksi pääsivät vain alan ammattilaiset. 

Professionaaliset yhdistykset pyrkivät vahvistamaan jäsentensä sosiaalista asemaa ja 
turvaamaan heidän oikeutensa. Ne erottuivat selvästi 1800-luvulla syntyneistä niin sano-

549 Petersson 2006, 52–55, 411.
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tuista välittäjäorganisaatioista, joita perustettiin fennomanian hengessä keskus- ja paikal-
lishallinnon ja kansalaisyhteiskunnan väliin. Niihin kuuluivat muun muassa Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seura ja nuoriso- ja raittiusjärjestöt, jotka rakensivat siltaa sivistyvän 
kansan ja virkamiehistön välille. Professionaaliset yhdistykset eivät omaksuneet samalla 
tavoin fennomaanisen liikkeen tavoitteita, vaan korostivat organisaationsa epäpoliittista 
luonnetta.550 

Suomen professionaalisen järjestelmän kehitykseen vaikuttivat vuosisadan lopulla se-
kä valtiobyrokratia että kansalaisyhteiskunnan sosiaaliset voimat. Yliopistot avautuivat 
eri väestöryhmille, ja suomenkielisten opiskelijoiden määrä nousi nopeasti ja myös naiset 
mursivat tiensä yliopistokoulutukseen. Yhteiskunnan professionaalinen kerrostuma laaje-
ni voimakkaasti, ja fennomaanijohtoisessa ja sivistyneistötaistelun leimaamassa yhteiskun-
nassa suurimmaksi ryhmäksi nousivat opettajat. Oppikoululaitos laajeni poikkeuksellisen 
voimakkaasti Suomessa jo ennen teollistumisen varsinaista läpimurtoa, ja ammatti pro-
fessionalisoitui jäsenten ja alan tiede-eliitin asettamin ehdoin.551 Kokemukset opettajien 
”professioprojektin” menestyksestä suodattuivat myös toimittajien ammattikuntaan, jossa 
monet olivat sivutoimisia opettaja-toimittajia.

Ensimmäiset professionaaliset järjestöt olivat toimintatavoiltaan melko elitistisiä, ja sa-
manlaiset piirteet näkyivät myös toimittajien ensimmäisissä yhteisissä tapaamisissa. En-
simmäisen lehtimiesyhdistyksen puheenjohtajana oli yliopiston rehtori Thiodolf Rein ja 
hallituksen muodostivat helsinkiläisten lehtien päätoimittajat – Eero Erkko, Viktor Löf-
gren, Axel Lille ja A. R. Frenckell. Lehtimiesvaltuuskuntaan nostettiin päätoimittajien 
rinnalle joitakin tunnettuja toimitussihteereitä tai maakuntalehtien päätoimittajia. Leh-
timieskokousten hierarkkinen järjestys, päätoimittajakeskeisyys ja helsinkiläisten lehti-
miesten johtoasema näkyivät kokouksen valmistelussa ja asioiden käsittelyssä. Vastaaviin 
statuseroihin oli totuttu sääty-yhteiskunnassa kaikilla elämänalueilla, eikä helsinkiläisten 
toimittajien johtoasema näytä synnyttäneen vastakkainasettelua yhdistyksen sisään. Am-
mattikunnan tasavertaisuutta korostettiin näyttävillä lounailla ja illallisilla, joissa pääsivät 
ääneen myös ”maaseutulehtien” edustajat. 

Kansainvälisissä lehdistökongresseissa korostettiin poliittista neutraaliutta ja yhteistä 
professionaalista identiteettiä, johon kuului olennaisena osana ammattikunnan sisäinen 
solidaarisuus ja tasa-arvo. Vaikka toimittajat olivat poliittisesti sitoutuneita, ammattikun-
nalla nähtiin olevan yhdistäviä, ei-poliittisia tavoitteita. Näihin kuuluivat muun muassa 
lehtitalouteen ja tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset, toimittajien ammatillisen koulu-
tuksen järjestäminen ja alan sisäisen sovinto-oikeuden perustaminen. Suomalaisille toi-
mittajille kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen oli hyvin tärkeää; sitä kautta syntyi 
tärkeitä kontakteja ja avautui mahdollisuus tehdä tunnetuksi kansallisen liikkeen tavoittei-
ta ja suomalaisen lehdistön hankalaa asemaa.

Suomalaisilla toimittajilla ei ollut järjestöllisiä suhteita venäläisiin lehtimiehiin. Suoma-
laiset toimittajat eivät myöskään osallistuneet huhtikuussa 1905 Pietarissa pidettyyn Ve-
näjän ja siihen liitettyjen alueiden yhteiseen lehdistökokoukseen. Virolaiset ja latvialaiset 
toimittajat olivat mukana Pietarin lehdistökokouksessa, ja pohtivat sen jälkeen mahdolli-

550 Turpeinen 1995, 218–222, 276–280; Michelsen 1999, 183.
551 Konttinen 1991, 269–270.
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suutta Baltian journalistien yhteisen yhdistyksen perustamiseen. Olojen tiukentuminen 
esti hankkeen toteutumisen.  Virolaisten toimittajien ensimmäinen kongressi pidettiin Tal-
linnassa vuonna 1909. Kongressiin osallistui myös suomalaisia lehtimiehiä.552

Suomalaisten toimittajien ammatillisen yhteistyön ensimmäisen vaiheen päätavoitteet 
olivat lehdistön aseman parantaminen, toimittajien sosiaalisen aseman vahvistaminen ja 
yleisön luottamuksen saavuttaminen. Yhteiskunnallisen tehtävän täyttäminen edellytti 
kansalaisten odotusten täyttämistä – journalistien tuottaman palvelun piti olla tasoltaan 
sellainen, että ihmiset kokivat sen tarpeelliseksi ja olivat valmiita maksamaan siitä. 

Yleiset sanomalehtimieskokoukset vahvistivat suomalaisten toimittajien ammatillista 
identiteettiä ja yhteiskunnallista arvostusta. Professionaalisen statuksen vahvistumisessa 
tällä oli suuri merkitys. Routavuosina lehtimiehet saivat kansalaisyhteiskunnalta Geffrey 
Millersonin peräänkuuluttaman yhteiskunnallisen tunnustuksen professiolleen. 

Toimittajien ammatillinen identiteetti vahvistui ammatillisen yhteistoiminnan myötä. 
Poliittiset erimielisyydet kuitenkin hajottivat ammattikunnan 1900-luvun alussa. Alkoi 
puoluepolitisoitumisen aika, joka jakoi lehtimieskunnan keskenään kilpaileviin poliitti-
siin leireihin. Samalla mureni myös suomenkielisten ja ruotsinkielisten perustuslaillisten 
yhteistoiminta, joka oli ollut leimaa-antavaa toimittajien ammatilliselle yhteistoiminnalle 
vuosina 1899–1905.

552 Høyer & Lauk 1997, 33–34.
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Helsingin Sanomia lähdössä rautatieasemalle talvella 1909. Kuva: Päivälehden arkisto.
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5 PUOLUEMIEHET 1906–1921

5.1 Laajeneva puoluelehdistö

Suomalainen yhteiskunta politisoitui suurlakon jälkeen voimakkaasti. Ensimmäiset edus-
kuntavaalit pidettiin maaliskuussa 1907, ja vaaleja edeltävä vuosi oli kiihkeän poliittisen 
toiminnan aikaa. Perustuslaillinen rintama hajosi, ja poliittiset ryhmät järjestäytyivät puo-
lueiksi ja rakensivat valtakunnallisia organisaatioitaan. Puoluelehdet lisääntyivät nopeasti: 
vuonna 1905 Suomessa ilmestyi 87 sanomalehteä, ja vuonna 1921 niitä oli jo 131. Pää-
osa sanomalehdistä oli suomenkielisiä, sillä ruotsinkielisten lehtien suhteellinen osuus oli 
1910-luvulla enää noin viidennes.553 

Suomenkielisten lehtien puoluesidonnaisuuksissa tapahtui jonkin verran muutoksia 
vuosina 1905–1921. Useiden nuor- ja vanhasuomalaisten lehtien sisällä käytiin kamp-
pailua poliittisesta linjasta, ja muutamat lehdet siirtyivät puolueryhmästä toiseen, muun 
muassa Aamulehti siirtyi 1905 nuorsuomalaisilta vanhasuomalaiseksi. Maan suurin puo-
luelehdistö oli aluksi nuorsuomalaisilla, vuonna 1906 puoluetta tuki 34 sanomalehteä eli 
runsas kolmannes kaikista Suomessa ilmestyvistä sanomalehdistä. Vaalitappion jälkeen 
nuorsuomalaisten lehtien määrä kääntyi laskuun ja aleni vuoden 1917 loppuun mennessä 
26 puoluelehteen. Hallitusmuotokamppailun jälkeen syksyllä 1918 useat nuorsuomalaiset 
lehdet siirtyivät tukemaan kokoomusta. Pää-äänenkannattajan asema säilyi Helsingin Sa-
nomilla, vaikka lehden poliittisesta linjasta käytiin ajoittain taistelua. Vuosina 1906–1907 
käydyssä kiistassa tappiolle jääneet ”pääskyset” perustivat oman lehden, Suomalaisen Kan-
san, joka ilmestyi vuoteen 1911 asti.554 

Suomalainen puolueen puheenjohtajaksi valittiin helmikuussa 1906 Ernst Nevanlinna 

553 Suomen lehdistön historia, osa 3, 491.
554 Nygård 1987, 57, 60–61, 78–79; Leino-Kaukiainen 1994, 59–60; Leino-Kaukiainen 1988, 451–452. 
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(1873–1932)555 ja puoluesihteeriksi Kaarlo Nestori Rantakari (1877–1948)556. Puoluejoh-
don ja puoluelehdistön suhde tiivistyi entisestään, kun Nevanlinna valittiin muutaman 
kuukauden kuluttua puolueen päälehden Uuden Suomettaren päätoimittajaksi.557 Suo-
malaisella puolueella oli tuolloin 21 äänenkannattajaa, ja määrä kasvoi seuraavina vuo-
sina vielä usealla puoluelehdellä. Itsenäistymisen jälkeen suomenkielisten porvarillisten 
puolueiden puoluekenttä meni uusiksi ja kansallinen kokoomus sai jaossa puoluelehtien 
enemmistön. Kokoomuksen pää-äänenkannattajan aseman peri Uudelta Suomettarelta 
sen seuraaja, vuonna 1918 perustettu Uusi Suomi. Vuonna 1921 kokoomuksella oli 26 ää-
nenkannattajaa.558

Ruotsinkielisten lehtien suhteellinen osuus aleni: vuonna 1905 ruotsinkielisiä lehtiä oli 
25 (28 %), vuonna 1910 27 (22 %) ja vuosina 1915 ja 1920 enää 24 (18–20 %).559 Joitakin 
lehtiä lakkautettiin, muutamia uusia perustettiin ja jotkut sulautuivat yhteen. Axel Lillen 
Nya Pressen alkoi ilmestyä uudelleen vuoden 1906 alussa. Samalla se muuttui iltalehdeksi, 
mikä osoittautui myöhemmin virheeksi. Lehti ei kyennyt saamaan takaisin entistä ase-
maansa, ja kilpailu Hufvudstadsbladetin kanssa kävi ajan myötä ylivoimaiseksi. Lehtiken-
tälle ilmestyi myös uusi kilpailija, Amos Andersonin (1878–1961)560 omistama Dagens 
Tidning päätoimittajanaan lahjakas journalisti Gustaf (Guss) Mattsson. Tilaajia ei riittä-
nyt kaikille kolmelle, ja Nya Pressen ja Dagens Tidning yhdistettiin vuonna 1914 iltalehti 
Dagens Pressiksi. Lehden nimi muuttui 1921 Svenska Presseniksi ja siihen liitettiin 1917 
perustettu Svenska Tidningen.561 

Ruotsinkielisten lehtien suhde ruotsalaiseen kansanpuolueeseen ei ollut yhtä kiinteä 
kuin suomenkielisten lehtien omiin puolueisiinsa. Nygårdin mukaan pääosa ruotsinkieli-
sistä lehdistä oli jo 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä sitoutumattomia ja ruotsa-
laisen kansanpuolueen varsinaisia puoluelehtiä oli vain kymmenkunta.562

Poliittisesti sitoutumattomien suomenkielisten lehtien määrä kasvoi hitaasti: vuonna 
1921 niitä oli vain vähän yli 30. Pääosa niistä oli paikallislehtiä. Ne ilmestyivät kerran tai 

555 Nevanlinna oli Uuden Suomettaren päätoimittajana 1906–13 ja toimi sen jälkeen lehden avustajana. 
Uuden Suomen päätoimittajana hän oli 1919–22.

556 Rantakari oli Kotkan Sanomien toimitussihteerinä ja päätoimittajana 1901–03, Mikkelin Sanomien 
päätoimittajana 1902, Etelä-Suomen vastaavana toimittajana 1903–05, Wiipurin päätoimittajana 
1904–05, Uuden Suomettaren avustajana 1909–11, Uuden Auran päätoimittajana 1911–16, Turkulaisen 
päätoimittajana 1913–17, Kauppalehden toimittajana 1916, Aika-lehden toimittajana vuodesta 1916 
lähtien, Aamulehden avustajana 1927–29 ja Uuden Suomen avustajana 1929–32 sekä toimi Svenska 
Dagbladin kirjeenvaihtajana. 

557 Leino-Kaukiainen 1994, 42.
558 Taulukko 25. Sanomalehtien määrä ja puoluesuuntaus 1771–1921.
559 Nygård 1987, 21; Salokangas 1987, 207, Suomen lehdistön historia, osa 3, 491; Taulukko 25: 

Sanomalehtien määrä ja puoluejakauma 1906–1921. Nygårdin ja Salokankaan erilaisesta esitystavasta 
johtuen taulukossa olevat luvut vuosilta 1906–16 koskevat RKP:tä suoraan kannattavien lehtien määrää 
ja vuodesta 1917 eteenpäin luvussa on mukana kaikki porvarilliset ruotsinkieliset lehdet. Ne sisältyvät 
Nygårdilla 1906–16 sitoutumattomiin lehtien määrään.

560 Anderson oli Mercator-lehden perustaja ja julkaisija 1908–46 ja Försäkringstidskriftin 1905–13, Finsk 
Tidskriftin kustantaja 1908–30 ja julkaisija 1930–40, Dagens Tidningin perustaja ja julkaisija 1911–13, 
Hufvudstadsbladetin päätoimittaja 1922–45 ja johtokunnan puheenjohtaja 1945–61.

561 T. Steinby 1963, 91–92; Suomen lehdistön historia, osa 5, 1988, 47–48.
562 Nygård 1987, 20–21.
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kahdesti viikossa, ja monet niistä syntyivät uusille teollisuuspaikkakunnille.563

Uutena poliittisena voimana sanomalehtikentälle tulivat maalaisliittolaiset. Puolueen 
synnylle loi otollisen pohjan nuorsuomalaisten keskinäisten erimielisyyksien kärjistymi-
nen ja vähäinen kiinnostus maaseutukysymykseen. Maalaisliitto syntyi kahden pienen 
puoluejärjestön, oululaisen Otto Karhin perustaman Suomen Maalaisväen Liiton ja San-
teri Alkion (1862–1930)564 johtaman Etelä-Pohjanmaan Nuorsuomalaisen Maalaisliiton 
yhdistämisestä. Alkio oli toiminut 1890-luvulta lähtien nuorsuomalaisessa liikkeessä ja oli 
yksi merkittävimmistä nuorisoseura- ja raittiusliikkeen uranuurtajista. Yhdistymiskokous 
pidettiin Tampereella tammikuussa 1908, ja lopullinen yhdistyminen tapahtui saman vuo-
den marraskuussa.565 

Maalaisliiton järjestöorganisaatio oli koko autonomian ajan melko löyhä ja puutteel-
linen. Tiheämmän verkoston puolue pystyi rakentamaan vain Itä- ja Pohjois-Suomeen, 
ja pysyvää paikallistoimintaa oli sielläkin vaikea ylläpitää. Maalaisliiton kannatus kasvoi 
kuitenkin myös muualla Suomessa ja puolueen kansanedustajien määrä kaksinkertaistui 
vuosien 1907 ja 1916 välillä. Eniten ääniä puolue sai Pohjanmaalta ja Itä-Suomesta. Suur-
puolueeksi maalaisliitto kasvoi 1919 eduskuntavaaleissa, jolloin se sai eduskuntaan 42 kan-
sanedustajaa.566

Puoluelehdet lisääntyivät aluksi hyvin hitaasti, ja vuonna 1917 maalaisliitolla oli vain 
viisi varsinaista äänenkannattajaa. Sisällissodan jälkeen maalaisliittolaisten lehtien määrä 
lähti nopeaan kasvuun, kun uusia puoluelehtiä perustettiin Haminaan, Kokkolaan, Rau-
malle, Kajaaniin ja Joensuuhun. Kasvu jatkui seuraavinakin vuosina, ja vuonna 1921 maa-
laisliitolla oli jo 15 äänenkannattajaa.

Ensimmäisiä maalaispuolueita tukevia lehtiä oli Helsinkiin vuonna 1906 perustettu Ta-
lonpojan Lehti, jonka päätoimittajana oli Vihtori Alava (1870–1935)567. Lehti jouduttiin 
kuitenkin lopettamaan talousvaikeuksien takia jo seuraavana vuonna. Kovin pitkäikäistä 
ei tullut sen seuraajastakaan, vuonna 1908 perustetusta Maalaisesta, jolla oli vahvat siteet 
aktivismiin. Suomen Maalaisväen Liiton äänenkannattajaksi perustettu Liitto ilmestyi Ou-
lussa vuodesta 1907 lähtien Otto Karhin johtamana. Santeri Alkion Vaasaan vuonna 1906 
perustama Ilkka siirtyi maalaisliiton äänenkannattajaksi puolueiden yhdistymisen jälkeen. 
Kiinteät suhteet maalaisliiton johtoon omaava kuopiolainen Savon Sanomat alkoi ilmestyä 
vuoden 1908 alussa ja viipurilainen Maakansa (vuodesta 1965 Suomenmaa) vuotta myö-
hemmin. Jaakkiman Sanomat kuului 1908 hetken aikaa puoluetta tukeviin lehtiin, mutta 
muuttui pian – lehden kannattajien ja toimituksen toivomuksesta – sitoutumattomaksi. 
Maalaisliittolaisten lehtien yhteisen poliittisen linjan muodostusta hankaloitti aluksi puo-
lueen epäselvä suhde nuorsuomalaiseen puolueeseen. Tämä näkyi muun muassa Keski-
Pohjalaisessa, joka tuki maalaispuolueita 1907–1908, mutta palasi sen jälkeen takaisin 

563 Nygård 1987, 21–22; Suomen lehdistön historia, osa 4, 21–22; Salokangas 1987, 207.
564 Alkio oli Vaasan Sanomien avustajana ja kirjoitti Vaasan Lehteen vuodesta 1877, avusti Kauppa Lehteä, 

Päivälehteä ja Pohjalaista, perusti Pyrkijä-lehden ja toimitti sitä 1890–1917 sekä perusti Ilkka-lehden 
1906 ja oli sen päätoimittajana vuoteen 1929 asti. 

565 Salokangas 1982, 33–35, 39, 41; Nygård 1987, 43.
566 Salokangas 1982, 43, 46, 102–106; Nygård 1987, 44.
567 Alava oli Talonpojan Lehden päätoimittajana 1906–07 ja Karjalan Äänen päätoimittajana 1919–20.
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nuorsuomalaisen puolueen kannattajaksi. 568

Maalaisliiton lehtien perustamisesta vastasivat paikalliset puolueaktiivit, jotka keräsivät 
perustamispääoman, ostivat painokoneen tai kirjapainon ja palkkasivat työntekijät, jotka 
olivat melkein poikkeuksetta puolueen jäseniä. Taloudellinen tuki tuli varakkaimmilta vil-
jelijöiltä, ja usein taloudellisen vastuun lehdestä kantoi hyvin suppea piiri. Maalaisliitto ei 
pystynyt tukemaan puoluelehtiä taloudellisesti, mutta puolueorganisaation kautta voitiin 
kerätä tukea rahavaikeuksiin joutuneille lehdille. Raimo Salokankaan mukaan puolue ei 
pyrkinyt suoraan määräilemään lehtiä, vaan sanomalehtien ja puolueen suhde rakentui 
ennen muuta henkilösuhteiden avulla.569 

Tästä syystä maalaisliiton lehdet eivät joutuneet samalla tavoin konfliktiin puoluejoh-
don kanssa kuin työväenlehdet, joiden suhde sosialidemokraattiseen puolueeseen oli huo-
mattavasti kiinteämpi.

Sosiaalidemokraattisen puolueen äänenkannattajien verkko laajeni suurlakon jälkeen 
nopeasti koko maahan. Puolueella oli 16 äänenkannattajaa vuonna 1906, ja vuoteen 1910 
mennessä määrä kasvoi 20 puoluelehteen. Ensimmäisen maailmansodan aikana joitakin 
lehtiä lakkautettiin, ja vuoteen 1917 mennessä puoluelehtien määrä oli alentunut 16:een. 
Pää-äänenkannattaja -käsite lisättiin puolueen sääntöihin vuonna 1906, ja sellaiseksi 
katsottiin itseoikeutetusti Työmies-lehti, koska se oli levikiltään ja sisällöltään aivan eri 
luokkaa kuin muut puoluelehdet. Työväenlehtien yhteinen levikki oli vuonna 1915 lähes 
143 000, ja Työmiehen levikki, 37 000 kappaletta, oli tuolloin suurempi kuin muiden hel-
sinkiläislehtien.570

5.2 Puolueet ja viranomaiset toimittajien valvojina

Sanomalehtien puolueohjaus lisääntyi vuodesta 1906 lähtien. Poliittista ohjausta harjoi-
tettiin kaikkien puolueryhmien sisällä, mutta ohjauksen muodot vaihtelivat. Tiiviimmät 
yhteydet puolueorganisaatioon olivat työväenlehdillä, mutta myös porvarilliset puolueet 
ohjasivat lehtiensä kannanottoja eri tavoin.

Sosiaalidemokraattisen puolueen äänenkannattajille myönnettiin Oulun puoluekoko-
uksessa 1906 oikeus lähettää edustajansa puoluehallinnon kokouksiin ja puolueen edusta-
jakokouksiin. Samalla kiellettiin puolueen jäsenten työskentely porvarillisissa sanomaleh-
dissä. Päätöksessä todettiin, ettei sosiaalidemokraattisen puolueen jäsenellä ole oikeutta 
työskennellä porvarillisen sanomalehden toimituksessa eikä muutenkaan ottaa osaa niiden 
vakinaiseen toimitustyöhön. Päätöksen rikkomisesta seurasi puolueesta erottaminen.571 

Päätös heijasti voimakasta ”irti porvareista” -henkeä, joka oli kokouksessa vallitseva-
na. Sen takia työnsä joutuivat puoluekokouksen jälkeen jättämään ainakin Väinö Tanner 

568 Nygård 1987, 45–49; Salokangas 1982, 43, 82, 97, 112, 117–119, 140–149, 153; Suomen lehdistön historia, 
5. osa, 1988, 319.

569 Salokangas 1982, 165, 178; Nygård 1987, 53–55.
570 Nygård 1987, 23–41; Raitio 1947, 19–54; Suomen sosialidemokraattisen puolueen kuudennen 

edustajakokouksen pöytäkirja. Kokous pidetty Kotkassa 8–13 p:nä syyskuuta 1909. Tampere 1909.
571 Hyvönen 1978, 137–139. J. K. Kari otettiin takaisin puolueen jäseneksi kesäkuussa 1917 pidetyssä 

puoluekokouksessa.
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(1881–1966)572 ja Anton Huotari (1881–1931)573, jotka olivat tuolloin toimittajina vanha-
suomalaisessa Wiipuri-lehdessä.574

Porvarillisissa lehdissä työskentelyä käsiteltiin uudelleen Kotkan puoluekokouksessa 
vuonna 1909. Kokouksessa esitettiin useita vetoomuksia päätöksen kumoamiseksi. Vii-
purin sosiaalidemokraattinen kunnallisjärjestö esitti kokoukselle, että kielto muutettaisiin 
koskemaan vain porvaripuolueiden varsinaisia äänenkannattajia. Työ-lehden toimittaja 
Vera Ostroumova575 vetosi, että päätöstä täsmennettäisiin siten, että varsinaisella toimitus-
työllä tarkoitettaisiin vain porvarillismielisten artikkelien kirjoittamista.576 Folktribunen 
toimittaja Karl Harald Wiik (1883–1946)577 toivoi, että kielto ei koskisi uutisten keräämis-
tä, oikolukemista ja vastaavia teknisluontoisia tehtäviä. Alexander (Alex) Halonen (1878–
1948)578 vaati Oulun päätöksen kumoamista ja uskoi, että siitä koituisi hyötyä myös puolu-
eelle: kun porvarillisiin lehtiin kirjoittaminen sallittaisiin, samalla saataisiin estettyä myös 
niissä olevat virheelliset tiedot sosialidemokraateista.579

Muutosehdotukset eivät saaneet kuitenkaan laajempaa kannatusta, ja enemmistön ää-
nin Oulussa tehtyä päätöstä vielä jyrkennettiin siten, että kielto koski myös toimimista 
porvarillisten sanomalehtien avustajina. Kielto ei koskenut kaunokirjallisia, tieteellisiä, 
teknillisiä tai muita vastaavia julkaisuja.580 Päätöksen taustalla näyttäisi olleen pelko siitä, 
että toimittajat siirtyisivät parempien ansioiden toivossa muihin lehtiin. Rajattoman kir-
joitusvapauden uskottiin myös rapauttavan velvollisuudentuntoa puoluetta ja sen lehtiä 
kohtaan.

Sosiaalidemokraattisten lehtien poliittisissa kannanotoissa oli eroavaisuuksia, ja niiden 
linjan yhtenäistämistä käsiteltiin ensimmäisen kerran jo Tampereen ylimääräisessä puo-
luekokouksessa 1905. Erityisen valvontaelimen perustamista esitti tuolloin Kansan Lehden 
taloudenhoitaja Vihtori Kosonen. Esityksen taustalla olivat Kansan Lehden ja Työmiehen 
linjariidat, joihin haluttiin ulkopuolinen ratkaisija. Jotkut kokoukseen osallistuneista toi-
mittajista kannattivat ehdotusta, toiset taas vastustivat kiivaasti, koska pelkäsivät valvonta-
elimen rajoittavan puolueen jäsenten sananvapautta ja muodostuvan diktatuurin välikap-
paleeksi. Erimielisyyden takia asiasta ei tehty päätöstä, vaan se jätettiin puoluehallinnon 

572 Tanner oli Wiipuri-lehden toimittajana 1905–06 ja Sosialidemokraatti-lehden toimittajana 1907–10.
573 Huotari oli useiden työväenlehtien avustajana 1900–02, Viipurin Sanomien toimittajana 1902, 

Wiipurin toimittajana 1903–05 ja toimitussihteerinä 1905–06, Viipurin Työn päätoimittajana 1904–05 
(näytenumerot), Kansan Lehden toimitussihteerinä 1906–11, päätoimittajana 1909 ja 1911–18 ja 
toimittajana 1922–23 sekä Suomen Sosialidemokraatin päätoimittajana 1923–31 ja Maanvuokraajat-
lehden toimittajana 1911–12.

574 Tanner 1948, 254.
575 Ostroumova oli Kansan Lehden toimittajana 1906–07 ja Työ-lehden toimittajana 1908–09.
576 Suomen Sosialidemokraattisen puolueen kuudennen edustajakokouksen Pöytäkirja. Kokous pidetty 

Kotkassa 8–13 p:nä syyskuuta 1909. Tampere 1909.
577 Wiik oli Arbetarenin toimittaja 1903–07 ja toimitussihteeri 1905, Arbetet-lehden toimittaja 1911–17, 

Folktribunenin toimittaja 1909, Arbetarbladetin päätoimittaja 1919–39, Social Demokraten -lehden 
(Tukholma) kirjeenvaihtaja 1920 ja Vapaan Sanan toimittaja 1940.

578 Halonen oli Työmiehen toimittaja 1900, Vapaus-lehden toimittaja 1907 ja työskenteli myös muiden 
työväenlehtien palveluksessa. 

579 Suomen Sosialidemokraattisen puolueen kuudennen edustajakokouksen Pöytäkirja. Kokous pidetty 
Kotkassa 8–13 p:nä syyskuuta 1909.

580 Kansan Tahto 13.9.1909; Laatokka 16.9.1909; Suomen Sosialidemokraattisen puolueen kuudennen 
edustajakokouksen Pöytäkirja. Kokous pidetty Kotkassa 8–13 p:nä syyskuuta 1909.
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valmisteltavaksi.581 
Puolueyhtenäisyyden merkitys korostui entisestään puolueen jäsenmäärän kasvaessa ja 

poliittisten erimielisyyksien lisääntyessä. Vuoden 1913 puoluekokouksessa tehtiin päätös 
tarkastuslautakuntien asettamisesta. Niille myönnettiin myös valtuudet osallistua toimit-
tajien valitsemiseen ja erottamiseen yhdessä lehden johdon kanssa. Tarkastuslautakuntia 
perustettiin seuraavina vuosina useissa piirijärjestöissä, mutta niiden merkitys käytännön 
lehtityölle jäi hyvin vähäiseksi.582

Puoluejärjestöillä oli kuitenkin muitakin keinoja vaikuttaa lehtien toimittamiseen, ja 
piirikokoukset puuttuivat usein lehtien sisältöön ja toimitustapaan. Työmies säilytti kui-
tenkin aina puoluejohdosta riippumattoman aseman, eivätkä muutkaan työväenlehdet 
edustaneet täysin sosiaalidemokraattiseen puolueen johdon näkemyksiä.583

Puolue-elinten pyrkimykset lehtien ohjailemiseksi olivat ennen muuta periaatteellisia 
kannanilmaisuja. Toimittajien ilmaisuvapautta rajoittaviin päätöksiin suhtauduttiin leh-
dissä yleensä hyvin kielteisesti ja niitä pyrittiin eri tavoin kiertämään. Vastakkainasettelua 
lievensi kuitenkin puolueorganisaation ja toimittajien vahva side: toimittajat olivat lehti-
työn ohella puolueen agitaattoreita ja organisaattoreita ja ymmärsivät ohjauksen perim-
mäiset tavoitteet. 

Myös porvarillisissa puolueissa oli pyrkimyksiä sanomalehtien poliittisen linjan oh-
jaamiseen. Vanhasuomalaisten puoluelehtien aseman vahvistaminen ja linjan yhtenäis-
täminen oli esillä jo Suomalaisen puolueen ensimmäistä edustajakokokousta valmistelta-
essa syksyllä 1905. Seuraavan vuoden alussa puoluevaltuuskunta nimesi erityisen elimen 
lehdistön valvontaa varten. Sen puheenjohtaja oli kouluhallituksen tarkastaja Erik Johan 
Tammelin (1861–1930)584 ja jäseninä muun muassa Uuden Suomettaren toimittajat Akseli 
Listo (1856–1921)585 ja Samuli Sario. Valvonta kohdistettiin erityisesti Helsingin ulkopuo-
lella ilmestyviin lehtiin.

Lehdistön tilanne oli esillä myös helmikuussa 1906 pidetyssä puoluekokouksessa, jossa 
asiaa selvitti laajasti puoluesihteeri K. N. Rantakari. Hyvin toimitettu sanomalehti oli hä-
nen mukaansa Suomalaisen puolueen tärkein työväline. Puoluelehtien taloudellisen pe-
rustan vahvistamiseksi Rantakari ehdotti lehtien välisen yhteistyön tiivistämistä ja koko 
Suomalaisen puolueen lehtikentän kattavan osakeyhtiön perustamista. Ehdotus sai risti-
riitaisen vastaanoton, sillä monet pelkäsivät voimakkaan yhdenmukaistamisen olevan leh-
dille ja puolueelle haitaksi. Oman uutis- ja ilmoitustoimiston perustaminen sai kuitenkin 

581 Karjala 25.11.1905; Länsi-Suomen Työmies 25.11.1905; Kansan Lehti 23.11.1905; Suomen 
Sosialidemokraattisen puolueen neljännen (ylimääräisen) kokouksen pöytäkirja. Kokous pidetty 
Tampereella marrask. 20–22 p. 1905.

582 Suomen Sosialidemokraattisen puolueen kahdeksannen edustajakokouksen pöytäkirja. Kokous pidetty 
Tampereella lokakuun 26–marraskuun 1 p:nä 1913; Nygård 1987, 39–40.

583 Nygård 1987, 41–42; Suomen Sosialidemokraattisen puolueen viidennen edustajakokouksen pöytäkirja. 
Kokous pidetty Oulussa 20–27. p:nä elokuuta 1906; Suomen Sosiaalidemokraattisen puolueen yhdeksännen 
puoluekokouksen pöytäkirja. Kokous pidetty Helsingissä kesäkuun 15–18 p:nä 1917. 

584 Tammelin (myöhemmin Tammio) oli Hämeen Sanomien toimittajana 1884–85, Auran toimittajana 1885, 
Louhen toimittajana 1892–94 ja Satakunta-lehden päätoimittajana 1896–1903.

585 Listo (vuoteen 1906 asti Lilius) avusti Uutta Suometarta vuodesta 1880 lähtien ja oli vuosina 1902–12 
lehden toimittajana ja pakinoitsijana.
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kannatusta.586 Kumpaakaan hanketta ei kuitenkaan koskaan toteutettu, ja seuraavalla vuo-
sikymmenellä Uusi Suometar osallistui muiden sanomalehtien kanssa poliittisesti sitoutu-
mattoman Suomen Tietotoimiston perustamiseen.

Puoluesihteeri Rantakari pyrki lujalla kädellä ohjaamaan puoluelehtien kirjoittamista. 
Hän löysi lehdistä paljon kritiikin aihetta, eikä säästellyt sanojaan moittiessaan toimitta-
jien aikaansaannoksia. Lehdille lähettämissään kiertokirjeissään hän syytti lehtien kirjoit-
tavan ”pelkkää roskaa” ja vaati että niissä tulisi näkyä edes jonkinlaiset ”kurin aakkoset”. 
Lopullisesti puoluesihteerin malja kuohui yli, kun vaalitaistelun aikaan joissakin lehdissä 
julkaistiin muiden puolueiden maksettuja ilmoituksia, vaikka puoluevaltuuskunta oli sel-
laiset erikseen kieltänyt. Suutuspäissään Rantakari kirjoitti lehdille: ”Hyvät ystävät, minun 
tekisi mieleni kirota itseni kuoliaaksi katsellessani tuollaista saatanallista kurittomuutta. Ei 
se ole vapautta. Se on asian häpeämätöntä halveksimista.”587

Moittimisen ohella Rantakari pyrki vaikuttamaan lehtien linjaan myös positiivisin kei-
noin. Hän kehotti puolueen piiritoimistoja hankkimaan lehdille lisää asiamiehiä ja kir-
jeenvaihtajia, jotta niiden taloudelliset ja toimitusresurssit vahvistuisivat. Toimituksiin piti 
palkata – vaikka puolueen varoin – lisää väkeä, jotta ne esiintyisivät ennen vaaleja mah-
dollisimman edukseen. Lehtien uutisten piti olla tuoreita, pääkirjoitusten ajankohtaisia 
ja sisällön piti päihittää kilpailijat. Vuoden 1909 vaalitaistelun aikaan puolueen kansliaan 
muodostettiin erityinen valiokunta, joka avusti puoluelehtiä eri tavoin, lähetti niille uutisia 
ja artikkeleita, ehdotti jutun aiheita ja jäsentelyjä niitä varten. Tällainen tuki otettiin mie-
lellään vastaan, sillä monissa lehdissä toimitusresurssit olivat hyvin vähäiset.588

Nuorsuomalaisten sisäiset poliittiset kiistat syvenivät jo ennen ensimmäisiä eduskun-
tavaaleja, ja vaaleissa ”pääskyset” pärjäsivät ”varpusia” paremmin ja saivat enemmistön 
puolueen eduskuntaryhmässä. Nuorsuomalaisen puolueen ensimmäinen epävirallinen 
kokous pidettiin marraskuussa 1905 ja seuraava, virallisempi kokous huhtikuussa 1906. 
Puolueen johto pysyi alusta lähtien ”varpusilla”, puheenjohtajana oli Eero Erkko, ja puo-
luejohtoon kuuluivat muun muassa K. J. Ståhlberg, E. N. Setälä (1864–1935) ja Santeri 
Ivalo. Johtaviin ”pääskyihin” kuuluivat muun muassa Jonas Castrén, Heikki Renvall (1872–
1955)589 ja Tekla Hultin.590 

Sanomalehtien omistuksesta käytiin kovaa kamppailua, mikä näkyi muun muassa Hel-
singin Sanomista käydyssä taistelussa huhtikuussa 1906. Lehden päätoimittaja Heikki Ren-
vall erosi tehtävästään huhtikuussa 1906, ja uudeksi päätoimittajaksi valittiin Amerikasta 

586 Nygård 1987, 67; Leino-Kaukiainen 1994, 61.
587 Leino-Kaukiainen 1994, 61–62; Puoluevaltuuskunnan pöytäkirja 6.3.1907 § 1. kiertokirjeet, erit. 16/1906 

kaikille Suomalaisen Puolueen sanomalehdille, Rantakarin yleiskirje 4.3.1907. Suomalaisen puolueen 
arkisto. KA; Nygård 1987, 67–68. 

588 Rantakari piiritoimistoille 19.11.1907. Kiertokirjeet 2/5.3.1909 ja 24/2.4.1909 sekä kirje eräille puolueen 
lehdille 26.5.1909. Suomalaisen puolueen arkisto. KA; Leino-Kaukiainen 1994, 62- 63; Nygård 1987, 
69. Rantakari jatkoi puoluesihteerinä vuoteen 1911 asti, ja siirtyi sen jälkeen Turkuun Uuden Auran 
päätoimittajaksi.

589 Renvall oli Helsingin Sanomien päätoimittajana 1905–06, kuului Suomalainen Kansa -lehden 
toimituskuntaan 1907–11 ja oli myöhemmin Uuden Suomen johtokunnan puheenjohtajana.

590 Vares 2000, 92–93, 151–152.
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palannut Severi Nuormaa (1865–1924)591. Puoluehajaannus vaikeutti puolueen yhtenäistä 
esiintymistä, ja nuorsuomalaisten poliittisen sanoman kirkastamiseksi suunniteltiin poliit-
tisia artikkeleja tuottavan tiedotustoimiston perustamista. Ajatus syntyi nuorsuomalaisten 
maaseutulehtien kokouksessa huhtikuussa 1906, ja tiedotustoimiston vetäjiksi pyydettiin 
Eero Erkkoa, E. N. Setälää ja tamperelaista tuomaria Gustaf Walldénia. Toimiston perus-
tamisesta kuitenkin luovuttiin, kun Eero Erkosta tuli 1908 Helsingin Sanomien päätoimit-
taja.592 

Nuorsuomalaisten lehtien puolueohjaus ei kuitenkaan päättynyt tähän. Samassa koko-
uksessa, jossa Eero Erkko valittiin Helsingin Sanomien päätoimittajaksi, päätettiin myös 
uudesta ohjausjärjestelmästä: lehteen kiinnitettiin kuukausipalkkaiset vakinaiset avustajat, 
”asessorit” E. N. Setälä ja K. J. Ståhlberg, jotka kumpikin kuuluivat myös lehden johto-
kuntaan. Zetterbergin mukaan ”asessorien” tehtävänä oli toimia poliittisena vahtikoirana 
ja muun muassa tarkastaa, että ulkopuolisten asiantuntijoiden lehdelle kirjoittamat mieli-
pideartikkelit pitivät yhtä lehden linjan kanssa. ”Asessorit” myös lisäsivät lehden poliittista 
painoarvoa ja liittivät Helsingin Sanomat kiinteästi puoluejohdon yhteyteen.593 

Puolueiden ohjaus jatkui myös sisällissodan jälkeen, mutta ohjauksen muodoissa ja ta-
sossa tapahtui jonkin verran muutoksia. 

Sanomalehtien toimintaa valvoivat edelleen myös sensuuriviranomaiset. Ennakkosen-
suurin poistaminen marraskuussa 1905 lievensi sensuuria vain väliaikaisesti, sillä pai-
noasiamiesten virkoja alettiin jälleen täyttää vuodesta 1910 lähtien. Jälkikäteissensuuria 
varten Painoasiain ylihallitus alkoi vaatia kirjapainoilta jokaisesta painotuotteesta tarkas-
tuskappaleet heti ilmestymisen jälkeen. Lisäksi myös paikalliselle painoasiamiehelle oli 
lähetettävä oma tarkastuskappaleensa. Lehdet tulkitsivat tarkastuskappaleiden vaatimisen 
voimassaolevan painolain vastaiseksi ja ennakkosensuurin palauttamiseksi. Monet kirja-
painot kieltäytyivät lähettämästä tarkastuskappaleita, ja niille määrättiin sakkorangaistuk-
sia. Painoasiain ylihallitus joutui pyytämään läänin kuvernööriltä virka-apua niskoittelevi-
en kirjapainojen taivuttamiseksi. Mikäli hekään eivät saaneet lehdiltä vaadittuja tarkastus-
kappaleita, kirjapainojen vastaavia uhattiin sakoilla. Tilanne johti ”kissa ja hiiri” -leikkiin 
viranomaisten ja lehtien välillä, ja lehdet tekivät yhteistyötä myös yli puoluerajojen. 

Sotasensuuri astui voimaan ensimmäisen maailmansodan alettua elokuussa 1914, ja 
kenraalikuvernöörin valtuuksia laajennettiin jälleen. ”Pakkokappaleista” käyty kiista päät-
tyi, kun kirjapainot lopulta suostuivat toimittamaan tarkastuskappaleet viranomaisille. 
Viimeiset niskoittelijat saatiin kuriin syyskuussa, kun Painoasiain ylihallitus lakkautti jul-
kaisemisilmoituksen laiminlyönnistä johtuen kaksi lehteä. Sotasensuuriin liittyen senaatti 
vahvisti aiheet, joista kirjoittaminen oli kielletty, ja kiellon rikkojia uhkasi maanpetossyyte. 
Mikäli lehdistä löytyi sopimattomia kirjoituksia, painoasiamiehellä oli oikeus takavarikoi-

591 Nuormaa (aikaisemmin Nyman) oli Hämeen Sanomien päätoimittaja 1891–93, toimi useita vuosia 
Aamulehden vakituisena avustajana, työskenteli USA:ssa ilmestyneiden Päivälehden ja Amerikan Kaiun 
toimittajana 1903–05 sekä toimi Tampereen Sanomien vastaavana toimittajana 1905–06, Helsingin 
Sanomien päätoimittajana 1906–08, Turun Sanomien päätoimittajana 1910 ja 1919–24, Kodin Kuvaston 
päätoimittajana 1911–14 ja Sotilas-viikkolehden toimittajana 1918.

592 Mikkonen 2006, 12, 17–18.
593 Zetterberg 2001, 432.
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da koko painos. Lehdille koitui siitä huomattavia taloudellisia menetyksiä.594 
Kattavaa ennakkosensuuria ei saatu voimaan koko maassa vielä elokuussa, ja pääkau-

punkiseudullakin ennakkosensuuri tuli voimaan vasta syyskuun alkupuolella. Monilla 
paikkakunnilla sensuuri tapahtui jälkikäteistarkastuksena, ja lehtien valvonnassa merkit-
tävässä asemassa olivat paikalliset kuvernöörit ja muut viranomaiset. Painojuttujen tuo-
mioissa sovellettiin tarkoituksenmukaisuutta ja valikointia, ja sosiaalidemokraattinen leh-
distö sai lukumääräänsä ja rangaistusten ankaruuteen nähden muita kovemman kohte-
lun.595 

Sotasensuurin ohella lehtiin kohdistettiin myös muita rajoituksia ja toimittajille lange-
tettiin erilaisia rangaistuksia. Karkean arvion mukaan vuosina 1907–1917 nostettiin 500–
1000 painokannetta erilaisilla perusteilla. Niistä vakavimpia olivat keisarin ja hänen per-
heensä kunnian loukkaamista koskevat majesteettirikoskanteet. Eero Backmanin mukaan 
voidaankin sanoa, että vuoden 1906 jälkeen olivat jälleen voimassa sensuuriolosuhteet, 
mutta sensuurin toteuttamismekanismi poikkesi aikaisemmasta, hallinnollisesta valvon-
nasta siirryttiin ”tuomioistuinideologian” kannalle.596

Vuosina 1905–1917 vireillä oli 200–300 majesteettirikosjuttua, ja senaatin oikeusosas-
to ratkaisi niistä 71. Vankeustuomioita annettiin yhteensä 47 tapauksessa. Ylivoimaisesti 
eniten tuomioita tuli lehtikirjoituksista; niistä annettiin 35 vankeustuomiota. Lehtikirjoi-
tusten jälkeen seuraavaksi eniten syytteitä nostettiin julkisista puheista, ja niistä neljä johti 
tuomioon. Senaatin oikeusosaston tuomiot olivat huomattavasti hovioikeutta ankarampia, 
hovioikeuden hylkäävästä päätöksestä huolimatta 34 henkilöä tuomittiin senaatin oikeus-
osastossa vankeusrangaistuksiin.597

Pääosa painoviranomaisten nostamista kanteista kaatui alioikeuksissa. Tämä kertoo 
Backmanin mukaan siitä, että painoviranomaiset eivät olleet sopeutuneet kunnolla ennak-
kosensuurin poistamiseen, vaan käyttivät painokanteita aikaisempien sensuuritoimenpi-
teiden korvikkeena. Työväenlehtien kirjoituksissa käytettiin usein kovempaa kieltä kuin 
porvarillisissa lehdissä, ja onkin varsin ymmärrettävää, että painoasioiden rikosoikeudelli-
sen kontrollin painopiste suuntautui sosiaalidemokraatteja vastaan. Lukuisia kanteita nos-
tettiin kuitenkin myös porvarillisia lehtiä vastaan, ja syytteiden kohteena olivat useimmi-
ten aktiivista vastarintaa kannattaneet lehdet. Eniten kanteita tuli Framtid-lehdelle, jonka 
kirjoituksista nostettiin oikeusjuttuja toistakymmentä kertaa.598 Ankarista rangaistuksista 
huolimatta useimmat toimittajat jatkoivat lehtityössä myös tuomion kärsittyään. 

5.3 Porvarilliset puolueet yhteistyöhön

Venäjän hallinto kiristi otettaan Suomen hallintoon vuodessa 1910 lähtien. Lähes kaikki 
Suomea koskevat lait ja asetukset määrättiin yleisvaltakunnallisiksi ja käsiteltiin Venäjän 
valtiopäivillä. Vuonna 1912 voimaan astui yhdenvertaisuuslaki, joka lisäsi venäläisten oi-

594 Kuusanmäki 1980, 86–90. 
595 Kuusanmäki 1980, 92–104.
596 Backman 1975, 204–206.
597 Backman 1975, 167–171.
598 Backman 1975, 206–207.
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keuksia Suomessa. 
Kiristyvässä yhteiskunnallisessa tilanteessa suomenkieliset porvarilliset puolueet pyr-

kivät kiinteyttämään yhteistyötään ja asettivat keväällä 1910 yhteistyövaliokunnan puo-
lueiden väliseksi yhdyssiteeksi. Yhteistyövaliokunta oli Hannu Salokorven mukaan luon-
teeltaan epävirallinen ja konspiratiivinen, kokouksista ei tehty pöytäkirjoja eikä neuvot-
telukunnalla ollut omaa päätäntävaltaa. Suomalaisen puolueen Johan Richard Danielson-
Kalmari (1853–1933)599 ja Lauri Ingman (1868–1934)600 korostivat porvarillisen yhteistyön 
käytännöllistä merkitystä ja saivat ajatuksilleen vastakaikua Nuorsuomalaisen puolueen 
johtajilta. Poliittisilta käsityksiltään puolueet alkoivat muistuttaa entistä enemmän toisi-
aan. Lisäksi niitä yhdisti pelko sosiaalidemokraattien vaikutuksen kasvusta, ja sama pelko 
toi porvarilliseen yhteistyöhön mukaan myös ruotsalaisen kansanpuolueen. Monet ”pääs-
kyset” eivät kuitenkaan kannattaneet porvarillisten puolueiden yhteistyötä, vaan pitivät 
puolueiden välisiä linjaeroja sovittamattomina.601

Neuvottelukunnan merkitys heikkeni maailmansodan alettua, mutta vahvistui jälleen 
vuonna 1916, mikä näkyi myös puolueiden sanomalehtimiesjärjestöjen yhteistoiminnan 
aktivoitumisena.

Suomalaisen puolueen sisäiset linjariidat jatkuivat koko sisällissotaa edeltävän kauden. 
Ernst Nevanlinna jätti kesällä 1913 puoluevaltuuskunnan puheenjohtajuuden ja Uuden 
Suomettaren päätoimittajan tehtävät. Uudeksi päätoimittajaksi valittiin Akseli Rauanhei-
mo (1871–1932)602. Samalla tehtävä jaettiin kahtia poliittiseen ja journalistis-levikilliseen 
vastuuseen. Poliittinen johto annettiin päätoimittajan sivutoimiselle apulaiselle Artturi 
Heikki Virkkuselle (1864–1924)603 ja taustavaikuttajana edelleen toimivalle Ernst Nevan-
linnalle. Heidän edellytettiin käyvän päivittäin toimituksessa neuvottelemassa tai muuten 
avustamassa, mutta etenkin Virkkusen odotettiin osallistuvan myös käytännön toimitus-
työhön. Virkkusen ja Nevanlinnan tehtävästä sovittiin puolueen sisäpiirissä, eikä siitä ker-
rottu lukijoille eikä laajemmalle puolueväelle.604

Akseli Rauanheimo kyllästyi kuitenkin nopeasti poliittisten paineiden kohteena olemi-
seen ja erosi päätoimittajan tehtävästä kesällä 1915 ja siirtyi seuraavan vuoden alussa leh-
tiyhtiön toimitusjohtajaksi. Uudeksi päätoimittajaksi kutsuttiin Paavo Johannes Hynninen 
(1883–1960)605.

Päätoimittajana Hynninen oli noviisi, mutta meriitit löytyivät muualta: hän oli keskeisiä 
ylioppilasjohtajia, entinen Suomalaisen Nuijan puheenjohtaja ja vuonna 1914 perustetun 

599 Danielson-Kalmari oli Valvojan päätoimittajana 1881–84 ja toimi Uuden Suomettaren avustajana 
1880-luvulta lähtien.

600 L. Ingman oli Vartija-lehden päätoimittaja 1906–18 ja toimi samaan aikaan myös Uuden Suomettaren 
avustajana.

601 Salokorpi 1988, 126–127; Vares 2000, 152, 182, 186–191. 
602 Rauanheimo (entinen Järnefelt) oli Uuden Suomettaren toimittajana 1893, päätoimittajan apulaisena 

1908–13 ja päätoimittajana 1913–25. Lisäksi hän toimi Uusimaa-lehden päätoimittajana 1900–01, 
Wiipuri-lehden päätoimittajana 1901–04, Suomen Virallisen lehden päätoimittajana 1905 ja Lahti-lehden 
päätoimittajana 05–08 ja vapaana sanomalehtimiehenä ja kirjailijana 1915–18. Vuosina 1894–98 hän asui 
Yhdysvalloissa ja työskenteli New Yorkin Lehden ja Siirtolaisen toimituksissa.

603 Virkkunen avusti Uutta Suometarta 1880-luvulta lähtien ja toimi lehden päätoimittajana 1917–18 sekä 
Uuden Suomen päätoimittajana 1919.

604 Vesikansa 1997, 165.
605 Hynninen oli Uuden Suomettaren päätoimittajana 1915–17.
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jääkäriliikkeen johdon jäsen. Hän oli myös lehden ensimmäinen päätoimittaja, joka oli 
äidinkieleltään suomenkielinen.606

Puolueiden toiminta oli maailmansodan alettua lamassa ja julkiset kokoukset oli kiel-
letty. Suomalaisen puolueen puoluetoimistokin oli suljettuna vuoteen 1915 saakka, jolloin 
Uuden Suomettaren toimittaja Akseli Lipponen (1879–1932)607 kutsuttiin käynnistämään 
toiminta uudelleen. Suomalaisen puolueen vaalimenestys jäi heikoksi vuoden 1916 vaa-
leissa, mikä kasvatti kritiikkiä puoluejohtoa kohtaan. Keväällä 1917 esitettiin eri puolil-
ta maata vaatimuksia suomalaisten puolueiden yhdistämisestä, ja elokuussa hanke eteni 
Kansanpuolueen perustamiseen asti. Uuden puolueen tavoitteena oli vanha- ja nuorsuo-
malaisten puolueiden ja maalaisliiton yhdistäminen maataloustuotannon etuja valvovaksi 
puolueeksi. Maalaisliittolaiset vastustivat kuitenkin Kansanpuolueen perustamista eikä sen 
kannattajia muissakaan puolueissa ollut kovin paljoa. Vaikka Kansanpuolueen tarina jäi 
varsin lyhyeksi, puolueen perustamisella oli kuitenkin pysyviä vaikutuksia porvarillisten 
puolueiden lehtikenttään: Jyväskylässä Keski-Suomi ja Suomalainen yhdistyivät Keskisuo-
malaiseksi ja Porissa Satakunta ja Satakunnan Sanomat yhdistettiin Satakunnan Kansak-
si.608

Itsenäisyysmiesten yhteistoiminta tiivistyi maaliskuun vallankumouksen jälkeen. Huh-
tikuussa 1917 perustettiin iltapäivälehti Uusi Päivä, jonka päätoimittajana oli Kaarlo Kos-
kimies (1881–1951)609. Lehden taustalla oli pääkaupungin sivistyneistöä ja talouspiirejä, 
joilla oli yhteyksiä aktivisteihin ja jääkäriliikkeeseen. Alkuaikoina lehteä levitettiin muun 
muassa suomalaisen puolueen lehtien liitteenä. Sen ympärille syntyi kesäkuussa 1917 Uu-
den Päivän Klubi, joka hoiti suhteita eri puolueissa oleviin kannattajiin.610

Uuden Suomettaren päätoimittaja P. J. Hynninen jätti tehtävänsä vuonna 1917, ja uu-
deksi päätoimittajaksi valittiin puoluejohdon luottomies A. H. Virkkunen. Lehden linja 
säilyi ennallaan, sillä linjanvedosta vastasivat edelleen ”vanhat herrat”, erityisesti Lauri Ing-
man. Samanaikaisesti lehden omistajapohjassa tapahtui kuitenkin muutoksia, kun aktivisti 
Eino Suolahti (1879–1951) osti lehden taloudenhoitaja Väinö Jalavalta (1876–1965) lähes 
100 lehtiyhtiön osaketta.611 Osakekauppa ennakoi porvarillisen lehtikentän muutoksia, jot-
ka toteutuivat vuoden 1918 lopulla.

5.4 Toimittajat sisällissodassa

Sisällissota alkoi tammikuussa 1918.  Sota jakoi Suomen kahtia ja vaikutti voimakkaasti 
myös sanomalehtien julkaisemiseen. Lehtiä lakkautettiin rintamalinjan molemmilla puo-

606 Vesikansa 1997, 170–171, 183–187.
607 Lipponen oli Wiipuri-lehden toimittaja ja toimitussihteeri 1899–1905 ja 1907, Uuden Auran toimittaja 

1906, Savottaren päätoimittaja 1906–07, Lounais-Hämeen vastaava toimittaja 1908–09, Uuden 
Suomettaren toimittaja 1909–18, Uuden Suomen toimittaja 1919 ja valtiopäiväreportteri 1927–32.

608 Salokorpi 1988, 143–144, 147, 155–157, 166–169; Vesikansa 1997, 195, 200; Suomen lehdistön historia, 
osa 5, 1988, 332; Suomen lehdistön historia, osa 6, 1988, 350.

609 Koskimies (entinen Forsman) oli Uuden Suomettaren toimittajana 1900–06, Uuden Päivän 
päätoimittajana 1917–18, ja Uuden Suomen päätoimittaja 1922–32.

610 Leino-Kaukiainen 1994, 189; Salokorpi 1988, 170; Salokangas 1987, 176.
611 Vesikansa 1997, 212–219. 
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lin ja tiedonkulku Suomen etelä- ja pohjoisosien välillä katkesi lähes kokonaan.
Työväenlehdet jatkoivat ilmestymistään kansanvaltuuskunnan hallitsemalla alueella 

punakaartien valvomina. Porvarilliset lehdet lakkautettiin, samoin oikeistososialistien vii-
purilainen Itä-Suomen Työmies ja helsinkiläinen Työn Valta. Samalla sadat kirjapaino-
työntekijät jäivät työttömiksi. Lakkauttamispäätös oli sosiaalidemokraateille hankala asia, 
koska sillä rikottiin sananvapauden periaatteita, joita puolue oli aiemmin näkyvästi puo-
lustanut.612 

Sosiaalidemokraattisista lehdistä Kansan Lehti ilmestyi 4.4. asti, Sosialisti 10.4. asti ja 
Työmies 11.4. asti. Huhtikuun puolenvälin jälkeen ainoa Suomessa ilmestyvä sosiaalide-
mokraattinen lehti oli kotkalainen Eteenpäin. Sen viimeinen numero ilmestyi toukokuun 
alussa.

Valkoisten hallitsemalla alueella työväenlehdet lakkautettiin ja niiden omaisuus taka-
varikoitiin. Kansan Lehden toimituksen huoneisto ja kirjapaino siirtyivät keväällä 1918 
nuorsuomalaiselle Tampereen Sanomille, jonka oma kirjapaino oli tuhottu sodan aika-
na. Kansan Lehden omistaman kahvilan otti haltuunsa nuorsuomalainen kunnallisklubi. 
Tarkoitus oli, että lehtien omaisuus voitaisiin pitää korvauksena punaisten aiheuttamis-
ta vahingoista. Kesällä 1918 päätöstä kuitenkin muutettiin ulkovaltojen painostuksesta ja 
takavarikoidut omaisuudet määrättiin myymis- ja hukkaamiskieltoon ja myöhemmin ne 
palautettiin entisille omistajille.613

Helsingin Sanomien julkaiseminen keskeytyi sisällissodan alettua ja jatkui huhtikuun 
puolessa välissä. Eero Erkko pidätettiin Helsingissä maaliskuun alussa ja Santeri Ivalo kuu-
kautta myöhemmin. Heitä pidettiin huhtikuun puoleenväliin asti Katajanokan vankilas-
sa. Kansanvaltuuskunta takavarikoi Helsingin Sanomien ja muiden porvarillisten lehtien 
omaisuutta, ja sitä myös tuhoutui sodan aikana. Turun Sanomien toimitus ja kirjapaino 
tuhottiin ennen punaisten lähtöä kaupungista, samoin kaupungin muutkin kirjapainot. 
Lehden tärkein omaisuus, rotaatiopaino säilyi kuitenkin hävitykseltä, ja Turun Sanomat il-
mestyi ensimmäisen kerran jo 13.4. Ensimmäisen numeron myynti nousi ennätykselliseen 
35 000 kappaleeseen.614

Toimittajien osallistumisesta sisällissotaan on vaikea esittää kovin tarkkaa kuvaa. Työ-
väenlehtien toimittajat olivat puolueen agitaattoreita ja organisaattoreita ja osallistuivat 
sotaan eri tavoin. Porvarillisten lehtien toimittajista monet kuuluivat suojeluskuntiin tai 
liittyivät valkoisiin joukkoihin. Valkoisen Suomen virallinen sanomalehtitoimisto perus-
tettiin Vaasaan ja sen päällikkönä toimi Åbo Underrättelserin toimitussihteeri G. R. Col-
liander. Osa punaisten puolelle jääneistä porvarillisten lehtien toimittajista piiloutui ja 
odotti sodan päättymistä. 

Aktivisteihin kuuluneet toimittajat liittyivät sodan alettua valkoiseen armeijaan. Osa 
heistä oli saanut sotilaskoulutuksen Saksassa. Jääkäreitä olivat muun muassa Wasabladetin 
päätoimittaja Edvin Sundqvist (1885–1962)615, sosiaalidemokraattisessa Hämeen Voimas-

612 Salokangas 1987, 176–178; Mutikainen 2000.
613 Saarela 2006, 93; Wilén 1948, 47–49.  
614 Zetterberg 2001, 503–506. 
615 Sundqvist oli Wasabladetin toimittajana vuodesta 1906 lähtien ja toimi lehden päätoimittajana lyhyitä 

taukoja lukuun ottamatta kuolemaansa asti. 
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sa reportterina työskennellyt Harald Henrik Toivola (s. 1889)616 ja Vaasa-lehden toimittaja 
Johan Fredrik Kerman (1890–1934).617 Länsi-Uusimaa -lehden päätoimittaja Väinö Kokko 
(1880–1943)618  kuului jääkäriliikkeen perustajiin.

Uuden Auran entinen päätoimittaja K. N. Rantakari oli Viipurin poliisimestari ja Suo-
men ja Venäjän rajamaan valkoisten joukkojen komendantti. Lehtimiehenä pitkän uran 
tehnyt Arvi Tapiola619 toimi Porvoon komendanttina, ja Satakunnan ja Aamulehden toi-
mittajana 1910- ja 1920-luvuilla työskennellyt Urho Valdemar Halminen (1886–1957) 
Tampereen sotavankileirin kansliapäällikkönä. 

Kalevan päätoimittaja Heikki Kokko (1878–1931)620 oli Oulun suojeluskunnan hallituk-
sen jäsen, ja Vaasa-lehden toimittaja Kosti Könni (1894–1975)621 kuului paikkakuntansa 
suojeluskunnan perustajajäseniin. Karjalattaren toimittaja Jarl Gustaf Bredenberg (1897–
1921)622 toimi suojeluskunnan paikallispäällikkönä, ja Tampereen Sanomien päätoimittaja 
Johan Zidbäck (1875–1956)623 suojeluskuntapiirin palveluksessa. Suojeluskunta-aktiivei-
hin kuului myös Viipurin Sanomien vastaava toimittaja Kaarlo Riukuniemi (1860–1932)624.

Useita porvarillisten lehtien toimittajia surmattiin sodan aikana. Punaisten surmaamia 
olivat Haminan Sanomien toimitussihteeri Johan Teirikari (1876–1918)625, Turun Sano-

616 Toivola oli Hämeen Sanomien reportterina 1908, Riihimäen Sanomien aputoimittajana 1918–24 ja Työn 
Valta -lehden päätoimittajana 1945–46.

617 Kerman tuli Pohjalaisen toimittajaksi vuonna 1909, työskenteli sen jälkeen Vaasa-lehdessä vuoteen 
1915 asti, jolloin lähti jääkärikoulutukseen Saksaan. Sodan jälkeen hän ei palannut toimittajaksi vaan jäi 
sotilasuralle.

618 Väinö Kokko oli Uusmaalainen-lehden toimittaja ja taloudenhoitaja 1905–07, Länsi-Uusimaa -lehden 
päätoimittaja 1916–28, Hangon Sanomien päätoimittaja 1929–31 sekä avusti uransa alussa useita 
helsinkiläisiä lehtiä. 

619 Tapiola (aikaisemmin Tapper) oli Uusimaa-lehden toimitussihteerinä 1909–14, Kajaanin uutisten 
päätoimittajana 1922, Kaiku-lehden päätoimittajana 1930–33, Vaasan toimittajana 1933, Karjalaisen 
päätoimittajana 1934–38, Hämeen Sanomien päätoimittajana 1939–41 ja Länsi-Suomen päätoimittajana 
1942–55.

620 Heikki Kokko oli Helsingin Sanomien toimittajana 1905–11, toimitti Velikultaa 1909–17, työskenteli 
STT:n palveluksessa 1912–15, oli Pohjolan Sanomien päätoimittajana 1915–17, Kalevan palveluksessa 
1917–18, toimi useiden maaseutulehtien Helsingin kirjeenvaihtajana, Käsi- ja teollisuuslehden 
aputoimittajana, oli Uuden Auran toimitussihteeri 1919–23, Kaiku-lehden päätoimittaja 1923–25, 
työskenteli Riihimäen Sanomien päätoimittajana 1925–26, Etelä-Savon päätoimittajana 1928–29 ja Savon 
päätoimittajana 1929–31.

621 Könni aloitti Vaasa-lehden toimittajana 1915 ja työskenteli lehden toimitussihteerinä ja muissa tehtävissä 
vuoteen 1966 asti. Päätoimittajana hän oli tilapäisesti vuonna 1951.

622 Bredenberg oli Karjalan Seudun toimittajana 1916–17, Karjalattaren toimittajana 1917, Karjalaisen 
toimittajana 1918–19 ja Hämeen Sanomien toimittajana 1920–21. 

623 Zidbäck oli Tampereen Sanomien toimitussihteerinä 1905–13 ja päätoimittajana 1915–19, Laatokan 
päätoimittajana 1913–14, Sortavalan Sanomien päätoimittajana 1914, Maaseudun Sanomien 
päätoimittajana 1921–22, Kotimaisen Työn toimittajana 1922–23, Kauppalehden toimitussihteerinä 
1923–24, STT:n toimitussihteerinä 1924–27 ja Helsingin Sanomien toimittajana 1927–50. 

624 Riukuniemi oli Tampereen Sanomien toimittajana 1883–93 ja uutisosaston toimittajana, kronikoitsijana 
ja vastaavana toimittajana 1893–94, Kotkan Sanomien toimittajana 1894–99, Viipurin Sanomien 
toimitussihteerinä 1899–1901, Uudet Viipurin Sanomat -lehden vastaavana toimittajana 1902, Viipurin 
Sanomat Supistus -lehden vastaavana toimittajana 1902–09, Viipurin Sanomien vastaavana toimittajana 
1910–18, Karjalan toimitussihteerinä 1904–12 ja toimittajana 1912–31 ja ja pilalehti Ampiaisen 
toimittajana (lehti ilmestyi vuodesta 1909 lähtien).

625 Teirikari oli Koitar-lehden toimitussihteerinä 1906–07, Kyminlaakson vastaavana toimittajana 1911–15 ja 
Hämeen Sanomien toimitussihteerinä 1916–18.
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mien ensimmäinen päätoimittaja Antti Mikkola (1867–1918)626, Karjalan Aamulehden 
toimitussihteeri Kaarlo Eetu Takalampi (1887–1918)627 ja Aamulehden toimittaja Valtteri 
Muukkonen (1891–1918).628 Kaarlo Leander Ikonen (1860–1918)629 kuoli Viipurin vanki-
lan joukkosurmassa ja Kouvolan Sanomien päätoimittaja Paavo Aho (1891–1918)630 sur-
mattiin kotipaikkakunnallaan maaliskuussa 1918.

Punaisten puolella sota raunioitti suuren osan lehtien toimituksista. Työväenlehtien 
päätoimittajat vangittiin, surmattiin tai he pakenivat ulkomaille. Venäjälle pysyvästi jää-
neistä monet kuolivat Stalinin vainoissa 1930-luvulla. Osa Venäjälle menneistä palasi Suo-
meen ja joutui vankilaan. Esimerkiksi Kansan Lehden toimittajista Venäjälle siirtyivät Lau-
ri Letonmäki (1886–1936)631, Väinö Haukkariutta (1884–1920-luvulla)632 ja Anton Huo-
tari, joka kuitenkin palasi pian takaisin Suomeen ja vangittiin. Vankilassa olivat Kansan 
Lehdestä hänen lisäkseen myös toimittaja Toivo Artturi Lehtinen (1891–1943)633, lehden 
taloudenhoitaja K. J. Jokisalo ja kirjapainonjohtaja Väinö Vuorio.

Punakaartin johtoon kuului useita toimittajia. Heistä Sosialistissa ja Kansan Äänessä 
työskennellyt Antti Pietarinen surmattiin, samoin Eteenpäin-lehden päätoimittajana vuo-
desta 1908 ollut ja useita kausia kansanedustajana toiminut August Vesa (1878–1918). 
Kansan Äänen päätoimittaja Emil Lehén (1883–1918)634 oli sisällissodan aikana Lappeen-
rannan vankilan johtajana ja teloitettiin vankien joukkosurman jälkeen Viipurissa. Kan-
sanvaltuuskunnan Turun ja Porin läänin komissaari, Sosialistin toimittaja Rudolf Wilhelm 
Österman (1890–1918) teloitettiin, samoin Sosialidemokraatin Juho Rainio (1878–1918)635. 
Punakaartin ylipäällikkö Aleksi ”Ali” Aaltonen (1884–1918)636 vangittiin huhtikuussa 1918 
ja teloitettiin Lahden vankileirillä. Aaltonen oli entinen tsaarin armeijan luutnantti, joka 
oli palattuaan Suomeen ryhtynyt lehtimieheksi ja työskennellyt useissa työväenlehdissä. 

Työmiehen pakinoitsija, kirjailija Algot Untola (1868–1918)637 surmattiin venematkalla 

626 Mikkola oli Uuden Auran avustajana 1904, kuului Turun Sanomien perustajiin ja toimi lehden 
päätoimittajana 1904–06 sekä lehtiyhtiön johtokunnan puheenjohtajana 1905–17.

627 Takalampi oli Yhdysvalloissa Pohjan Tähti -lehden toimittajana 1907–08. Suomeen palattuaan hän oli 
Kotkan Uutisten toimittajana 1908–10, Pohjanmaan toimittajana ja toimitussihteerinä 1910, Rauman 
Lehden toimitussihteerinä 1910 ja vastaavana toimittajana 1911–12, Uuden Auran avustajana 1912–16 ja 
Karjalan Aamulehden toimitussihteerinä ja toimittajana 1916–17.

628 Muukkonen avusti Aamulehteä opiskeluaikanaan ja oli lehden toimittajana 1917–18.
629 Ikonen aloitti Uuden Suomettaren avustajana 1880, toimi Savo-Karjalan aputoimittajana 1896–98 ja 

Wiipuri-lehden päätoimittajana 1899–1900 ja toimittajana 1901.
630 Aho oli Aamulehden aputoimittajana 1910–12, Haminan Lehden päätoimittajana 1914–17 ja Kouvolan 

Sanomien vastaavana toimittajana 1917–18.
631 Letonmäki oli Sorretun Voiman toimittajana 1907 ja 1910–12, Kansan Lehden toimittajana 1910 ja 1912– 

18, Rajavahdin toimittajana 1910 ja vastaavana toimittajana 1911–12, Työläisnuoriso-lehden avustajana 
vuoteen 1918 asti sekä toimi myöhemmin suomenkielisten lehtien toimittajana Venäjällä.

632 Haukkariutta oli Sorretun Voiman vastaavana toimittajana 1911–17 ja Kansan Lehden toimitussihteerinä 
1917—18.

633 Lehtinen tuli Kansan Lehteen 1917 ja työskenteli lehdessä eri tehtävissä kuolemaansa asti.
634 Lehén oli Työ-lehden päätoimittajana 1904–05 ja Kansan Äänen päätoimittajana 1913–18.
635 Rainio oli Auta itseäsi -lehden päätoimittajana 1904–08, Sosialidemokraatti-lehden toimittajana ja 

toimitussihteerinä 1906 ja päätoimittajana 1908–14.
636 Aaltonen oli Sosialistin toimittajana 1906–08 ja päätoimittajana 1908–09, Vapaan Sanan päätoimittajana 

1910–12, Eteenpäin-lehden vastaavana toimittajana 1917 ja Työ-lehden päätoimittajana 1917.
637 Untola (Tietäväinen) oli Satakunta-lehden toimittajana 1907–09 ja vastaavana toimittajana 1908 sekä 

Työmiehen pakinoitsijana ja toimittajana 1917–18.
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Santahaminan vankilaan. Untola vastasi Työmiehen viimeisten numeroiden toimittami-
sesta huhtikuussa 1918 yhdessä toimitussihteeri Yrjö Räisäsen (1888–1948)638 kanssa. Pää-
osa lehden toimituksesta oli jo tuolloin paennut Helsingistä kansanvaltuuskunnan mukana 
Viipuriin.639

Sörnäisten vankilassa istuivat muun muassa Eetu Salin (1866–1919)640, Yrjö Mäkelin, 
Vihtori Huhta ja Yrjö Räisänen. Salin kuoli vankilassa huhtikuussa 1919 ja Mäkelin syys-
kuussa 1923. Työmiehen päätoimittaja Edvard Valpas Hänninen palasi Venäjältä Suomeen 
1919 ja joutui vankilaan, josta vapautui vuonna 1924.641

Tuomioiden pituus vaihteli huomattavasti. Tampereen miliisipäällikkö Pekka Lönngren 
(1884–1943)642 sai 12 vuoden vankeustuomion, mutta pääsi ehdonalaiseen jo vuonna 1919. 
Lönngrenin vapauttamista edistivät todennäköisesti sodan aikana vangittujen henkilöiden 
puoltavat lausunnot.643 Kansan Lehden toimittaja Tyko Varto (1872–1959)644 oli vankilassa 
lähes viisi vuotta, kun taas neljän vuoden tuomion saanut Savon Työmiehen päätoimittaja 
Taavi Tainio (1874–1919)645 armahdettiin jo loppuvuodesta 1918. Yleisen armahduslain 
tultua voimaan jotkut Venäjältä palanneet henkilöt eivät joutuneet lainkaan vankilaan. 
Näin kävi muun muassa Jussi Raitiolle (1882–1954)646, joka palasi Suomeen 1921 ja pääsi 
saman tien jatkamaan lehtityötään. 

5.5 Valtiomuototaistelu sekoitti porvarillisen lehdistön

Sodan päätyttyä käynnistyi valtiomuotokamppailu, joka hajotti porvarillisen rintaman ja 
johti suomalaisten puolueiden uudelleen ryhmittymiseen ja muutoksiin myös toimittajien 
puoluesuhteissa ja lehtimiesjärjestöissä. 

Kamppailu monarkistien ja tasavallan kannattajien välillä käynnistyi touko-kesäkuussa 
1918, jolloin molempien suuntauksien kannattajat järjestäytyivät. Monarkian kannattajat 
perustivat Uuden Suomen Turvaamiskomitean ja tasavaltalaiset oman Tasavaltalaisten 

638 Pakinoitsija Sasu Punaisena tunnettu Räisänen oli Savon Työmiehen toimittajana 1909–14, Sanantuojan 
toimittajana 1915, Vapaa Sanan toimitussihteerinä 1915–16, Työmiehen toimitussihteerinä 1917–18, 
Suomen Sosialidemokraatin toimitussihteerinä ja pakinoitsijana 1918–39 sekä Vapaan Sanan toimittajana 
1940–41 ja pakinoitsijana 1944–48.

639 Wiksten 1977, 42–56.
640 Salin aloitti lehtityön Työmiehen pakinoitsijana 1899–1900, oli Sosialidemokraatin päätoimittajana 1906–

09, toimi lehtimiehenä USA:ssa 1911–12, julkaisi Uusi Yhteiskunta -lehteä 1912, avusti Kansan Lehteä 
1912–17 ja toimi Kansanvaltuuskunnan Tiedonantajan päätoimittajana 1918.

641 Kalemaa 1975, 212–213, 216–229. 
642 Lönngren oli Sosialidemokraatin toimittajana ja toimistonhoitajana 1906–08, Vapaan Sanan 

toimitussihteerinä 1908–10, Kansan Lehden toimittajana 1911, toimitussihteerinä 1912–17 ja vastaavana 
toimittajana 1914–16 sekä toimi Suomen Sosialidemokraatin aputoimittajana ja uutisosaston päällikkönä 
1919–27.

643 Klemettilä 1976, 251.
644 Varto avusti Kansan Lehteä vuodesta 1899 ja oli lehden toimittajana vuodesta 1906 alkaen. 
645 Tainio oli Länsi-Suomen Työmiehen toimitussihteerinä 1899–1900 ja päätoimittajana 1906, Sosialistin 

päätoimittajana 1906–08, Savon Työmiehen päätoimittajana 1917–18 ja työskenteli lehtimiehenä USA:ssa 
1904–06 ja 1914–16.

646 Raitio työskenteli aluksi Savon Työmiehen päätoimittajana, mutta siirtyi jo samana vuonna Kansan 
Voimaan ja 1933 Suomen Sosialidemokraattiin.
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Keskusjärjestön. 
Uuden Suomen Turvaamiskomitean sihteereinä toimivat Uuden Päivän toimitussih-

teeri Eino Railo (1884–1948)647 ja vastaava toimittaja Hillari Johannes Viherjuuri (1889–
1949)648. Sitä rahoittivat muun muassa Kansallis-Osake-Pankki ja Privatbanken. Uuden 
Suomen Turvaamiskomitea käytti valtakunnallisen organisaationsa runkona jääkärivärvä-
yksessä ja suojeluskuntatoiminnassa meriittejä hankkinutta Elmo E. Kailan (1888–1935) 
johtamaa aktivistiverkostoa. Järjestön kenttämiehet tarkkailivat mielipiteitä ja vaikuttivat 
suoraan sanomalehtiin ja yksityishenkilöihin, erityisesti kansanedustajiin.649

Tasavaltalaisten Keskusjärjestö perustettiin kesäkuun puolessa välissä. Järjestön juu-
ret olivat Helsingissä 1917 toimineissa epävirallisissa ”jakobiiniklubeissa”, ja ydinryhmä 
koostui nuorsuomalaisten ”varpussiiven” edustajista ja maalaisliiton johtohenkilöistä. Ta-
savaltalaisten Keskusjärjestön organisaatio ja toimintatavat muistuttivat Uuden Suomen 
Turvaamiskomiteaa, mutta taloudellista tukea se sai huomattavasti vähemmän kuin mo-
narkistit, joilla oli takanaan sekä rahaa että kontakteja.650

Uuden Suomen Turvaamiskomitea järjesti kansalaiskokouksia ja mielipidetiedusteluja 
sekä toteutti laajan painostusoperaatio sanomalehtien taivuttamiseksi monarkian taakse. 
Sanomalehtien käännytystyö tuotti tulosta, ja muutamassa kuukaudessa monarkistit saivat 
puolelleen enemmistön suomenkielisistä porvarillisista lehdistä. Joissakin kaupungeissa 
muutos saatiin aikaan lehtien uudelleen järjestelyllä.651

Syksyyn mennessä monarkian kannattajiksi siirtyi 19 tasavaltaa keväällä kannattanut-
ta lehteä. Poliittiset näkemyserot monarkistien ja tasavaltalaisten välillä eivät kuitenkaan 
olleet kovin suuria; myös tasavaltalaiset kannattivat vahvaa valtiovaltaa, vaikka pelkäsivät-
kin aluksi saksalaisten liiallista sekaantumista maan asioihin. Kuninkaanvaalin lähestyessä 
nuorsuomalaiset sanomalehdet alkoivat siirtyä monarkian kannattajiksi, ja lopulta myös 
Helsingin Sanomat hyväksyi kuninkaan vaalin. Loppuun asti kielteisellä kannalla oli vain 
Viipurissa ilmestyvä Karjalan Aamulehti.652

Saksan sotilaallinen romahtaminen oli monarkian kannattajille suuri pettymys, mutta 
voimat koottiin pian uuden puolueen perustamiseen. Kansallisen kokoomuspuolueen pe-
rustaminen ja Uuden Suomettaren ja Uuden Päivän yhdistäminen etenivät nopeasti syk-
syn 1918 aikana. Lehtien yhdistämiskokous pidettiin lokakuussa, ja Kansallinen kokoo-
muspuolue perustettiin joulukuussa 1918. Suuri enemmistö suomalaisen puolueen jäse-

647 Railo (vuoteen 1903 asti Nyman) oli kesätoimittajana Kalevassa 1905 ja Helsingin Sanomissa 1907, 
Lahden Lehden päätoimittajana 1907–08, Helsingin Sanomien toimitussihteerinä 1908–14, Uuden Päivän 
toimitussihteerinä 1917–18, Uuden Suomen toimittajana 1919–31 ja 1937–39 ja avusti työuransa aikana 
useita muita lehtiä.

648 Salokorpi 1988, 218–219. H. J. Viherjuuri (aikaisemmin Grönroth) aloitti Uudessa Suomettaressa 
oikolukijana 1907, oli Uuden Päivän toimittajana ja vastaavana toimittajana 1917–18 sekä Uuden Suomen 
sunnuntailiitteen vastaavana toimittajana 1937–45 ja Suomen Kuvalehden avustajana 1919–36. Otavan 
mainosjohtajana hän työskenteli 1918–36.

649 Salokangas 1987, 180, 218–220; Kuisma 2010, 92; Nygård 1987, 180. Kailan aktivistiverkosto toimi 
peitejärjestö Uuden Metsätoimiston suojissa.

650 Salokangas 1987, 179–180; Salokorpi 1988, 233–234.
651 Salokangas 1987, 179–183.
652 Salokangas 1987, 179–183; Vares 2000, 239–240; Turun Sanomat 11.8. ja 16.8.1918; Helsingin Sanomat 

8.10.1918.
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nistä liittyi uuden puolueen jäseniksi.653

Kansallisen kokoomuksen perustaminen sinetöi lopullisesti lehtien yhdistämisen. Vii-
meinen Uuden Suomettaren numero julkaistiin 31.12.1918, ja uudet lehdet – Uusi Suomi 
ja Uuden Suomen Iltalehdeksi muuttunut Uusi Päivä – alkoivat ilmestyä tammikuun alus-
sa. Uuden Suomen toimituskunta muistutti rakenteeltaan edeltäjäänsä: vastaavana päätoi-
mittajana oli Uuden Suomettaren päätoimittaja A. H. Virkkunen ja hänellä oli rinnallaan 
kolme ”asessoria”: aktivistien edustaja Rafael Erich (1879–1946), entisiä ”pääskysiä” edus-
tava E. N. Setälä ja vanhasuomalaisten luottomies Ernst Nevanlinna.654

Lehtien yhdistämisen jälkeen aktivistit miehittivät lähes koko Uuden Suomen toimi-
tuskunnan. Salokorven mukaan vanhasuomalaisten sisäpiiri ei ollut tyytyväinen yhdistä-
misneuvotteluihin ja empi pitkään, millä tavoin osallistuisi uuden lehden työskentelyyn. 
Ratkaisu löytyi vasta elokuussa 1919, kun Ernst Nevanlinna saatiin suostutelluksi lehden 
päätoimittajaksi. Uuden Päivän ryhmä toivoi toisenlaista ratkaisua, mutta koska vanha-
suomalaisten sisäpiiristä ei tullut muita ehdotuksia, heidän oli taivuttava Nevanlinnan ni-
meämiseen päätoimittajaksi. Tehtävä jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, ja vanhasuomalaisten 
ja aktivistien erimielisyydet huipentuivat loppusyksyllä 1921 Ernst Nevanlinnan erotta-
miseen.655

Kansallinen Edistyspuolue perustettiin 8.12.1918. Kansanpuolue sulautui edistyspuo-
lueeseen, samoin puolueen lehdet, muun muassa Savonlinnassa ilmestynyt Itä-Savo ja vii-
purilainen Karjalan Aamulehti siirtyivät edistyspuolueen lehdiksi. Ruotsinkielinen sano-
malehdistö säilyi sisällissodan jälkeen lähes ennallaan, joitakin uusia paikallislehtiä perus-
tettiin, ja niistä merkittävimpiä oli Helsinkiin 1922 perustettu Nyland. Useita nuorsuoma-
laisia sanomalehtiä siirtyi tai omistajavaihdoksen kautta siirrettiin kokoomuksen leiriin. 
Vuoden 1919 alussa edistyspuolueella oli 15 äänenkannattajaa, ja kokoomuksella oli tässä 
vaiheessa maan suurin puoluelehdistö, 28 äänenkannattajaa.656 

Edistyspuolueen päälehti oli Helsingin Sanomat, ja puolueen ja lehden välit olivat tiiviit. 
Lehden linja pysyi kuitenkin itsenäisenä, mikä synnytti huolta puolueen johdossa. Syksyllä 
1919 puoluehallitus ehdotti Helsingin Sanomille aiemmin käytössä olleen ohjausmallin 
herättämistä henkiin: Helsingin Sanomiin tulisi palkata ”asessoreita” huolehtimaan lehden 
ja puolueen linjojen yhtenäisyydestä. Sanoma Osakeyhtiön johtokunta kuitenkin torjui 
”asessorien” palkkaamisen jyrkästi: ”Vastuu lehden kannan määrittämisestä päivän kysy-
myksissä on säilytettävä lehden varsinaiselle johdolle, erittäinkin koska vain (tällainen) 
menettely on omansa ylläpitämään sitä vastuuntuntoa ja liikunnanvapautta, joka kuuluu 
valtiolliselle sanomalehdelle.” Lehden johto ei taipunut ”asessorien” nimeämiseen myö-

653 Salokangas 1987, 183–185; Vesikansa 1997, 257.
654 Vesikansa 1997, 262–263.
655 Salokorpi 1988, 297–299. Muodollisena syynä oli E. N. Setälän Itä-Karjalan kansannousua tukeneen 

artikkelin asettaminen lehdessä nimimerkillä varustettuna toissijaiseen paikkaan. Setälä loukkaantui ja 
ilmoitti lopettavansa Uuden Suomen avustamisen. Enemmistö johtokunnan jäsenistä vaati Nevanlinnan 
erottamista, ja hän joutui jättämään lehden. Salokorven mukaan Nevanlinna oli sijaiskärsijä, sillä 
aktivistien kritiikin kohde oli ennen muuta vanhasuomalaisten johtoryhmä.

656 Salokangas 1987, 188; Suomen lehdistön historia, osa 5, 198, 291; Mikkonen 2006, 79.
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hemminkään, ja lopulta puolueessakin tyydyttiin tähän ratkaisuun.657 
Eero Erkolla oli kaksoisrooli Helsingin Sanomien päätoimittajana ja Sanoma Osakeyh-

tiön johtokunnan jäsenenä. Vuonna 1921 hänet valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi 
ja hän hoiti tehtävää kuolemaansa saakka. Edistyspuolueen kannatus heikkeni seuraavina 
vuosikymmeninä, ja puoluetta tukeneet lehdet alkoivat ottaa siihen etäisyyttä ja osa leh-
distä ilmoittautui riippumattomiksi. Helsingin Sanomien etääntyminen puolueesta alkoi 
1930-luvulla ja lopullinen irtaantuminen tapahtui 1940-luvulla.658

Ruotsinkielisille lehdille vuosien 1917–1918 poliittinen murros ei tuonut mukanaan yh-
tä suuria muutoksia kuin suomenkielisille. Ruotsalainen puolue ja sanomalehdistö tuki-
vat monarkiaa ja halusivat samalla estää Suomen muuttumisen pelkästään suomalaiseksi 
kansallisvaltioksi. Ahvenanmaalainen ja pohjalainen separatismi olivat ongelmallisia ruot-
salaiselle kansapuolueelle, joka pyrki toimimaan kieliryhmän mahdollisimman laajan it-
sehallinnon saavuttamiseksi ja pitämään ruotsinkieliset lojaaleina Suomen kansalaisina. 
Ahvenmaan liittämistä Ruotsiin ajavan liikkeen johdossa oli Åland-lehden päätoimittaja 
Julius Sundblom ja pitkälle vietyjä separatistisia vaatimuksia esittäneen Vaasassa talvel-
la 1919 järjestetyn maakuntakokouksen pääalustaja oli Wasabladetin päätoimittaja Edvin 
Sundqvist.659

Etelä-Suomessa ilmestyvät ruotsinkieliset sanomalehdet hyökkäsivät pohjalaissepara-
tisteja vastaan tiukasti. Åbo Underrättelser leimasi pohjalaislehtien itsehallintovaatimukset 
”Pohjois-Irlannin” muodostamiseksi Pohjanmaalle. Hufvudstadsbladet ja Svenska Tidnin-
gen vastustivat kokouksessa esitettyjä vaatimuksia, ja myös tammisaarelainen Västra Ny-
land ja loviisalainen Östra Nyland vierastivat pohjalaista ja ahvenanmaalaista radikalismia. 

Ruotsinkielisten asema ratkaistiin kesällä 1919 hyväksytyssä hallitusmuodossa, ja suo-
men- ja ruotsinkielet vahvistettiin Suomen virallisiksi kieliksi. Hallitusmuodon säätämi-
nen päätti ruotsalaisen separatismin kauden, mutta sisäiset erimielisyydet jäivät kuitenkin 
kytemään ruotsalaisen puolueen sisälle. Tämä näkyi myös suhtautumisessa Suomen Sa-
nomalehtimiesten Liittoon: Vaasan ruotsinkieliset toimittajat liittyivät valtakunnalliseen 
yhdistykseen vasta 1940-luvulla.660

5.6 STT:lle tietotoimistomonopoli, sosiaalidemokraatit  
kahteen leiriin

Sanomalehdistön ohella myös uutistoimistoissa tapahtui useita muutoksia vuosina 1906–
1921. Maan ainoa uutistoimisto oli vuosina 1902–1913 Suomalainen Uutistoimisto (SUT). 

657 Salokangas 1987, 188, 265–266; Sanoma Oy:n johtokunta Kansallisen edistyspuolueen puoluehallitukselle 
24.2.1920, Kansallisen edistyspuolueen puoluehallituksen pöytäkirjat 7.9.1919, 15.1.1920 sekä 
toimeenpanevan valiokunnan pöytäkirja 19.9.1919 ja Kansallisen edistyspuolueen puoluekokouksen 
pöytäkirja 24.–25.4.1920 ja 16.–17.4.1921. Kansallisen edistyspuolueen arkisto. KA; Zetterberg 2001, 
537–538. Vuonna 1918 lehden ”asessoreina” toimivat K. J. Ståhlberg, E. N. Setälä ja Zachris Castrén 
(1868–1938).

658 Salokangas 1987, 266–267; Zetterberg 2001, 539.
659 Salokangas 1987, 199–200.
660 Salokangas 1987, 200–201; Åbo Underrättelser 2.1.1919; Vestra Nyland 16.1.1919; Östra Nyland 8.1.1919; 

Käsikirjoitus Vaasan sanomalehtimiesyhdistyksen 30-vuotistaipaleelta (1951). Suomen Journalistiliitto.
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Tyytymättömyys sen palveluja kohtaan kasvoi suurlakon jälkeen, ja nuorsuomalaisten 
maakuntalehtien toimittajat vaativat jo keväällä 1906 palvelujen parantamista tai uuden 
uutistoimiston perustamista. Uuden toimiston perustaminen eteni kuitenkin vasta vuonna 
1912, kun Suomalainen Uutistoimisto ajautui taloudellisiin vaikeuksiin. Helsingissä ilmes-
tyneet päivälehdet päättivät perustaa sen tilalle uuden tietotoimiston ja saivat hankkeelle 
tukea myös monilta maakuntalehdiltä. Uusi yhtiö perustettiin 1913 herättämällä henkiin 
viisi vuotta aikaisemmin perustettu Sanomalehtien Tietotoimisto Osakeyhtiö. Sen pu-
heenjohtajaksi valittiin Eero Erkko, ja johtokunnan jäseniksi Uuden Suomettaren toimit-
taja Samuli Sario ja K. V. Puuska, josta tuli yhtiön toimitusjohtaja.661

Keväällä 1915 Suomalainen Uutistoimisto ja Sanomalehtien Tietotoimisto Osakeyh-
tiö yhdistettiin uudeksi osakeyhtiöksi Suomen Tietotoimistoksi (STT). Se toimitti koti- 
ja ulkomaan uutisia, sähkösanomia, puhelintietoja, selostuksia ja kirjoituksia eri aloilta 
suomeksi ja ruotsiksi, ylläpiti ilmoitustoimistoa ja välitti sanomalehtiä ja kirjallisuutta. 
Suomen Tietotoimiston suurimmat osakkaat olivat samoja kuin aiemmassakin yhtiössä 
lukuun ottamatta Hufvudstadsbladetia, josta nyt tuli yksi pääosakkaista. Johtokunnan pu-
heenjohtajana jatkoi Eero Erkko, ja johtokunta koostui Uuden Suomettaren ja Hufvuds-
tadsbladetin edustajista. Yhtiön toimitusjohtajana jatkoi K. V. Puuska.662 

Samana vuonna Wilhelm (Ville) Sederholm (1886–1962)663 perusti Viipuriin Itä-Suo-
men uutistoimiston. Pääosa sen asiakkaista oli itäsuomalaisia lehtiä, ja se kilpaili Suomen 
Tietotoimiston kanssa muun muassa Pietarin Sähkösanomatoimiston uutisilla. Vuonna 
1917 Sederholm merkitsi yhtiörekisteriin Suomen Uutistoimiston, jonka oli määrä aloit-
taa valtakunnallisena tietotoimistona vuonna 1918. Yhtiöiden välinen kilpailu jatkui si-
sällissotaan asti kiivaana, ja jossain vaiheessa Itä-Suomen uutistoimisto ja Suomen Tieto-
toimisto harkitsivat jopa Suomen uutismarkkinoiden jakamista yksinoikeusperiaatteella. 
Kilpailutilanteessa Itä-Suomen uutistoimisto käytti hyväkseen lehtikentässä vallitsevia ris-
tiriitoja. Pääkaupunkilehtien hallitseva asema Suomen Tietotoimiston omistajakunnassa 
synnytti tyytymättömyyttä muissa lehdissä, ja monet niistä tukivatkin ajatusta Itä-Suomen 
uutistoimiston laajentamisesta valtakunnalliseksi.664 Hanke ei kuitenkaan toteutunut, ja si-
sällissodan jälkeen tietotoimistokenttä oli taas järjestettävä uudella tavalla.

Sisällissodan alettua Suomen Tietotoimiston Helsingin paikallistoimistoa pyydettiin 
siirtymään kansanvaltuuskunnan palvelukseen. Toimitusjohtaja K. V. Puuska ei suostunut 
kansanvaltuuskunnan pyyntöön vaan sulki toimiston 29.1.1918. Toimisto oli kiinni kaksi 
päivää, minkä jälkeen miliisipäällikkö Kustaa Rovion (1887–1938) käskystä sinetit murret-
tiin ja toimisto otettiin kansanvaltuuskunnan käyttöön. Tiloissa aloitti punaisten tietotoi-
misto helmikuun alussa. Myös Suomen Tietotoimiston Tampereen, Turun ja Viipurin pai-
kallistoimistot joutuivat punaisten haltuun sodan alettua. Valkoiset perustivat 12.2.1918 

661 Rantanen 1987, 24–25; Nygård 1987, 101; Salmetar 2.5.1906. 
662 Rantanen 1987, 25–26; Nygård 1987, 101.
663 Sederholm oli Turun Sanomien aputoimittaja 1904–06, Keski-Suomen toimitussihteeri 1907–09, 

Laatokka-lehden toimitussihteeri 1909–11 ja 1919–22 (myös vastaava toimittaja), Suur-Savon 
toimitussihteeri 1911–12, Itä-Suomen Uutisten vastaava toimittaja 1914 (näytenumerot), Vapaa Karjala 
-lehden vastaava toimittaja 1920 ja 1922, päätoimittaja 1924–29, Uuden Suomen toimittaja 1929–30, 
Etelä-Suomien päätoimittaja 1943, Sanomalehtien Tietotoimiston Viipurin toimistonhoitaja 1912–13, Itä-
Suomen Uutistoimiston perustaja ja johtaja 1913–19 ja STT:n toimittaja Helsingissä 1930–43.

664 Rantanen 1987, 26–27.
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Vaasaan Suomen Virallisen Tietotoimiston. Sen perustamisesta vastasi Samuli Sario, en-
tinen Uuden Suomettaren toimittaja ja Suomen Tietotoimiston perustajajäsen. Suomen 
Virallinen Tietotoimisto pystyi käyttämään apunaan valkoisten hallitsemilla alueilla olevia 
Suomen Tietotoimiston paikallistoimittajia, punaiset saivat käyttöönsä vain tietotoimiston 
toimistohuoneistot.665 

Sisällissodan loppupuolella Suomen Tietotoimiston Helsingin, Viipurin, Turun ja Tam-
pereen toimitilat tuhoutuivat ja sähkösanoma- ja puhelinyhteydet katkesivat lähes koko-
naan. Sodan päätyttyä Suomen Tietotoimisto ajautui taloudellisiin vaikeuksiin, ja osak-
keenomistajat joutuivat tekemään nopeita ratkaisuja tilanteen parantamiseksi. Suomen 
Tietotoimiston johto vaihdettiin ja toiminta organisoitiin uudelleen. Uudeksi johtajak-
si valittiin Robert Lehtonen (1881–1960)666, jolla oli pitkä kokemus tietotoimistotyöstä. 
Muutoksista huolimatta yhtiön taloudellinen tilanne pysyi vielä syksylläkin hyvin huono-
na, mutta koheni vuoden 1919 aikana, jolloin yhtiö saavutti monopoliaseman valtakunnal-
lisena uutisten välittäjänä. Asemaa vahvisti yksinoikeus valtioneuvoston tiedonantojen ja 
ulkomaan uutisten julkaisemiseen.667

Suomen Tietotoimiston monopoliasemaan johtanut prosessi alkoi Itä-Suomen Uutis-
toimiston ja Suomen Virallisen Tietotoimiston yhdistämishankkeesta. Wilhelm Seder-
holm oli valmis syksyllä 1918 myymään yhtiönsä valtiolle 178 000 markasta ja toimimaan 
Suomen Virallisen Tietotoimiston johtajan apulaisena. Kauppa oli tarkoitus toteuttaa vuo-
den vaihteeseen mennessä, mutta hanke kariutui erimielisyyksiin tietotoimiston asemasta 
ja tehtävästä. Tämän jälkeen Suomen Virallinen Tietotoimiston lopetettiin ja pian sen jäl-
keen myös Itä-Suomen Uutistoimiston toiminta lakkasi.668 

Suomen Tietotoimiston rinnalle syntyi vuonna 1919 vasemmiston omat uutistoimistot, 
sosialistista työväenpuoluetta lähellä oleva Työväenlehtien Uutistoimisto ja sosiaalidemo-
kraattisten lehtien perustama Työväen Sanomalehtien Tietotoimisto. Pääosan uutisistaan 
sosiaalidemokraattiset lehdet kuitenkin hankkivat Suomen Tietotoimistosta, ja oman tie-
totoimiston palvelut olivat luonteeltaan täydentäviä palveluja. Työväenlehtien Uutistoimis-
to sulautui Suomen Työmiehen ulkomaantoimitukseen ja lakkautettiin 1922 syksyllä.669 

Kaikki työväenlehdet lakkautettiin sisällissodan loppuvaiheessa. Ilmestymiskatkos jäi 
kuitenkin melko lyhyeksi, sillä senaatti sääti kesäkuussa 1918 lehdenjulkaisemisen puitteet 
määrittelevän poikkeuslain, joka mahdollisti työväenlehtien ilmestymisen syksystä 1918 
lähtien.670

Maaliskuussa 1919 järjestetyissä ennenaikaisissa eduskuntavaaleissa sosiaalidemokraa-
tit saivat eduskuntaan 80 kansanedustajaa ja nousivat jälleen maan suurimmaksi puolu-

665 Rantanen 1987, 28–29.
666 Lehtonen oli Rauman Lehden toimittajana 1905–09, Uusi Päivä -lehden toimitussihteerinä 1917–18, 

Suomen Kuvalehden 2. toimittajana 1918, Suomen Uutistoimiston toimittajana 1909–14 ja johtajana 
1914–15, STT:n palveluksessa 1915–17 ja johtajana 1918–26, toimitussihteerinä 1926–34 ja uudelleen 
STT:n palveluksessa 1947. Lisäksi hän oli Ajan Suunta -lehden toimittajana 1934–39.

667 Rantanen 1987, 28–31.
668 Rantanen 1987, 29; Suomen Virallinen tietotoimisto 18.11.1918 Senaattorille (B. Vuolteelle). Kopio 

kirjeestä. Eero Erkon arkisto. PA.  Suomen Virallisen Tietotoimiston toiminta lakkasi käytännössä vuoden 
1919 alussa ja Itä-Suomen Uutistoimisto lakkautettiin helmikuussa.

669 Rantanen 1987, 29–31.
670 Jussila, Hentilä ja Nevakivi 2006, 125–126; Salokangas 1987, 194–195.
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eeksi. Sosiaalidemokraattinen puolue kärsi kuitenkin syvistä linjariidoista. Venäjälle pa-
enneet puolueen jäsenet perustivat Pietarissa elokuussa 1918 Suomen kommunistisen 
puolueen, ja vasemmistoradikaalit ja kommunistit Suomessa keväällä 1920 Sosialistisen 
Työväenpuolueen. 

Sosiaalidemokraattisen puolueen hajoaminen heijastui rajusti myös puoluelehtiin. Puo-
luejohto tiukensi lehtien valvontaa, ja joulukuussa 1919 sosiaalidemokraattisia järjestöjä 
kiellettiin tukemasta puoluetta vastustavia tai vahingoittavia sanomalehtiä. Puoluekokouk-
sen tekemä päätös johti monien kommunisteja tukevien toimittajien erottamiseen sosiali-
demokraattisesta puolueesta.671 

Kommunistien ja sosiaalidemokraattien valtataistelussa sosiaalidemokraatit säilyttivät 
johtoasemansa Etelä-Suomessa ja suurimmissa kaupungeissa, mutta Pohjois- ja Itä-Suo-
messa useat piirijärjestöt ja lehdet siirtyivät kommunisteille. Vuonna 1921 sosiaalidemo-
kraateilla oli 13 äänenkannattajaa ja kommunisteja tukevia sanomalehtiä oli kuusi.672 Puo-
lueen hajoaminen vaikutti myös Suomen Sosialidemokraattisen Sanomalehtimiesliittoon, 
joka 1920-luvun alussa käynnisti uudelleen toimintaansa.

5.7 Toimittajakunta 1906–1921

Toimittajakunta kasvoi nopeasti lehdistön laajentuessa. Lehtityöhön tuli vuosina 1906–
1921 yhteensä 983 uutta henkilöä. Eniten uusia toimittajia ja avustajia tuli alalle vuosina 
1906–1910, mutta kasvu jatkui lähes yhtä suurena myös vuosina 1916–1920. Kasvu selittyy 
uusien sanomalehtien perustamisella ja puolueiden välisellä kilpailulla. Alalta poistuvien 
määrä oli myös suuri, yhteensä 768 henkilöä. Suhteellisesti eniten poistuvia oli vuosina 
1916–1920. Tähän vaikuttivat sekä sisällissota että sen jälkeinen suomenkielisten porvaril-
listen puolueiden uudelleen ryhmittyminen. Poistuneiden määrää kasvatti myös sukupol-
ven vaihdos – useat 1800-luvun loppupuolella uransa aloittaneet toimittajat jättivät paik-
kansa lehtien toimituksissa.673

Suuresta vaihtuvuudesta huolimatta alalla jäävien määrä kasvoi nopeasti: vuonna 1910 
lehtityössä oli 547 henkilöä ja vuoden 1921 lopussa jo 627 henkilöä. Pääosa uusista toi-
mittajista ja avustajista oli suomenkielisiä. Vanhasuomalaisia oli vuosina 1906–1917 alal-
le tulleista lehtimiehistä 27 prosenttia (188), sosiaalidemokraatteja 23,7 prosenttia (165), 
nuorsuomalaisia 20 prosenttia (139), muissa lehdissä työskenteleviä 15,5 prosenttia (108), 
ruotsinkielisiä 9,3 prosenttia (65) ja maalaisliittolaisia 4,5 prosenttia (31). 

Sisällissodan jälkeen vuosina 1918–1921 alalle tulleista uusista toimittajista ja avusta-
jista suurimman ryhmän muodostivat sosialidemokraattisissa ja kommunistisissa lehdissä 
työskentelevät, joita oli yhteensä 26,5 prosenttia (76). Vanhasuomalaisia oli 23 prosenttia 
(66), muissa lehdissä työskenteleviä 16,4 prosenttia (47), nuorsuomalaisia 12,5 prosenttia 

671 Suomen Sosialidemokraattisen puolueen kahdennentoista puoluekokouksen pöytäkirja. Kokous pidetty 
Helsingissä joulukuun 8-16 p:nä joulukuuta 1919; Salokangas 1987, 195, 198–199. 

672 Saarela 2006, 94–105; Salokangas 1987, 198–199.
673 Taulukko 1. Toimittajien ja avustajien määrä 1771–1921.
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(36), maalaisliittolaisia 11,8 prosenttia (34) ja ruotsinkielisiä 9,8 prosenttia (28).674 
Ammattitoimittajien määrä kasvoi sanomalehdistön yleisen kasvun mukana. Vuosina 

1906–1921 lehtityöhön tuli 341 toimittajaa, jotka toimittajatietokannassa on määritelty 
ammattitoimittajiksi. Koko tutkimusaikana (1771–1921) alalle tuli yhteensä 532 ammat-
titoimittajaa, joista 418 henkilöä teki lehtityötä vuonna 1921.675

Eniten uusia ammattitoimittajia tuli suurlakon jälkeen vanhasuomalaisiin sanoma-
lehtiin. Heidän suhteellinen osuutensa oli vuosina 1906–1917 noin 31 prosenttia (73) ja 
vuosina 1917–1921 noin 29 prosenttia (30). Nuorsuomalaisten suhteellinen osuus oli en-
simmäisellä tarkastelujaksolla 22,5 prosenttia (53) ja toisella jaksolla 15,2 prosenttia (16), 
ruotsinkielisten 14 prosenttia (33) ja 13,3 prosenttia (14), maalaisliittolaisten 5,5 prosenttia 
(13) ja 15,2 prosenttia (16) ja sosiaalidemokraattien ja kommunistien 20,3 prosenttia (48) 
ja 16,2 prosenttia (17). Muissa lehdissä työskenteleviä oli ammattitoimittajista ensimmäi-
sellä jaksolla 6,8 prosenttia (16) ja toisella 11,4 prosenttia (12).676

674 Taulukko 5. Toimittajat puolueryhmittäin 1771–1921. Muissa lehdissä työskennelleiden osuuden kasvussa 
näkyy sitoutumattoman lehdistön tasainen lisääntyminen 1910-luvun loppupuolella: vuonna 1917 
sitoutumattomia sanomalehtiä oli 19 ja 1921 jo 32. Sosialidemokraattisissa ja kommunistissa lehdissä 
työskentelevien määrä on laskettu vielä yhteen, koska lopullinen puoluejako oli tuossa vaiheessa vielä 
osittain kesken.  

675 Taulukko 2. Ammattitoimittajien määrä 1771–1921. Suomen lehdistön historian mukaan suomenkielisten 
toimittajien määrä vuonna 1910 oli 283, vuonna 1917 307 ja vuonna 1920 346. Noin viidennes 
lehtimiehistä oli tuohon aikaan ruotsinkielisiä. 

676 Taulukko 6. Puolueryhmittäinen jako: ammattitoimittajat 1771–1921.
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5.8 Koulutustaso heikkenee entisestään

Lehtityön ”teollistuminen” ja alan ammattilaistuminen karistivat lopullisesti toimittaja-
ammatin akateemisen leiman. Uusien toimittajien ja avustajien koulutustaso aleni nopeas-
ti: vuosina 1906–1917 alalle tulleista avustajista ja toimittajista korkeakoulututkinnon oli 
suorittanut 25,7 prosenttia (179) ja vuosina 1918–1921 heitä oli 23 prosenttia (66). Opin-
tonsa keskeyttäneitä tai ylioppilaita oli ensimmäisellä tarkastelujaksolla 20,1 prosenttia 
(140) ja toisella 15,3 prosenttia (44). Kansakoulunopettajien suhteellinen osuus oli ensim-
mäisellä jaksolla 9,9 prosenttia (69) ja toisella 13,9 prosenttia (40).677 

Kaikkien puoluelehtien toimittajien koulutustaso ei alentunut yhtä nopeasti. Uusista 
ruotsinkielisistä toimittajista korkeakoulututkinnon oli suorittanut ensimmäisellä jaksolla 
36,9 prosenttia (24) ja toisella 46,4 prosenttia (13). Nuorsuomalaisilla luvut olivat 34,5 pro-
senttia (48) ja 25 prosenttia (9), vanhasuomalaisilla 29,8 prosenttia (56) ja 36,4 prosenttia 
(24), sosiaalidemokraateilla 7,9 prosenttia (13) ja 9,2 prosenttia (7) ja maalaisliittolaisilla 
17,2 prosenttia (5) ja 8,4 prosenttia (3). Kansakoulunopettajiksi valmistuneita oli suhteel-
lisesti eniten maalaisliittolaisissa lehdissä, ensimmäisellä jaksolla 34,5 prosenttia (10) ja 
toisella 30,6 prosenttia (11). Vanhasuomalaisista toimittajista seminaarin oli käynyt en-
simmäisellä jaksolla 10,6 prosenttia (20) ja toisella 13,6 prosenttia (9), nuorsuomalaisis-
ta 12,2 prosenttia (17) ja 11,1 prosenttia (4) ja sosialidemokraateista 4,8 prosenttia (8) ja 
7,9 prosenttia (6).678 Vertailua hankaloittaa jonkin verran puoluelehtien toimittajamäärissä 
olevat suuret erot, mutta suhteellisissa osuuksissa tapahtuneet muutokset tulevat kuitenkin 
selvästi näkyviin.

Ammattitoimittajien koulutustausta aleni muita nopeammin. Korkeakoulututkinnon 
suorittaneita oli vuosina 1906–1917 alalle tulleista ammattitoimittajista noin 21 prosenttia 
(49) ja määrä putosi vuoteen 1921 mennessä 10,5 prosenttiin (11). Vastaavasti opinton-
sa keskeyttäneiden ja ylioppilaiden osuus pysyi suhteellisen korkeana: vuosina 1906–1917 
alalle tulleista ammattitoimittajista heitä oli noin 31 prosenttia (74) ja vuosina 1918–1921 
lähes 27 prosenttia (27).679

Toimittajien koulutustausta aleni vuosisadan vaihteessa myös muissa maissa, esimerkik-
si norjalaisista toimittajista oli tuolloin akateeminen tutkinnon suorittaneita vain 22 pro-
senttia. Määrä laski edelleen seuraavina vuosina ja 1920-luvulla osuus oli vain 15 prosen-
tin tienoilla. Myös Virossa journalistien koulutustaso aleni samaan tapaan kuin Suomessa. 
Virolaisista toimittajista 34 prosentilla oli 1800-luvun loppupuolella korkeakoulututkinto 
ja 18 prosenttia oli suorittanut jonkin alemman tutkinnon, useimmiten opettajaseminaa-
rin. Sanomalehtien lisääntyessä toimituksiin alettiin rekrytoida myös vaatimattomamman 
koulutuksen ja vähemmän journalistia taitoja omaavia toimittajia.680

Suomessa toimittajien koulutustaso vaihteli myös samaan puolueryhmään kuuluvien 

677 Taulukko 9. Koulutus: kaikki toimittajat ja avustajat 1771–1921.
678 Taulukko 11. Koulutus: suomalaisen ja kokoomuspuolueen lehtien toimittajat; Taulukko 12. Koulutus: 

nuorsuomalaisen ja edistyspuolueen lehtien toimittajat; Taulukko 13. Koulutus: ruotsinkielisten lehtien 
toimittajat; Taulukko 14. Koulutus: työväenlehtien toimittajat; Taulukko 15. Koulutus: maalaisliittolaisten 
lehtien toimittajat.

679 Taulukko 10. Koulutus: ammattitoimittajat 1771–1921.
680 Lauk & Pallas 2008; Høyer & Ihlen 1998.
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lehtien välillä. Akateemisimpia oli Uuden Suomettaren ja sen seuraajan Uuden Suomen 
toimittajakunta, josta korkeakoulututkinnon oli suorittanut 56,3 prosenttia (81) ja yliopis-
tossa opiskelleita tai ylioppilaita oli neljännes (36). Kansakoulunopettajia Uuden Suomet-
taren toimittajista oli 6,3 prosenttia (9).681 

Korkeasti koulutettuja olivat myös Nya Pressenin toimittajat ja avustajat. Noin 47 pro-
senttia (29) oli suorittanut akateemisen tutkinnon, ja yliopistossa opiskelleita ja ylioppilaita 
oli lähes kolmannes (20) lehden toimittajista. Merkille pantavaa on, ettei lehdessä työsken-
nellyt yhtään kansakoulun opettajaksi valmistunutta.682 Hufvudstadsbladetin avustajista ja 
toimittajista 37,7 prosentilla (40) oli korkeakoulututkinto ja yliopisto-opintonsa keskeyt-
täneitä ja ylioppilaita oli 40,6 prosenttia (43), kansakoulunopettajia 2,8 prosenttia (3) ja 
yksityisopintoja tai oppikoulua käyneitä oli noin kymmenen prosenttia (10).683

Päivälehden ja Helsingin Sanomien avustajista ja toimittajista akateemisen tutkinnon 
suorittaneiden osuus oli vähän yli 40 prosenttia (48) ja opintonsa kesken jättäneiden ja 
ylioppilaiden runsas neljännes (30). Kansakoulunopettajan tutkinnon oli suorittanut noin 
seitsemän prosenttia Päivälehdessä ja Helsingin Sanomissa vuosina 1889–1921 työsken-
nelleistä toimittajista.684

Työmiehessä vuosina 1895–1918 työskennelleistä toimittajista ja vakinaisista avustajista 
neljällä (8 %) oli korkeakoulututkinto ja kahdeksan (16 %) oli opiskellut yliopistossa, mutta 
jättänyt tutkinnon suorittamatta. Kansakoulunopettajatutkinto oli viidellä (10 %), yliop-
pilaita oli kolme (6 %), oppikoulua käyneitä yhdeksän (18 %) ja alkeis- tai kansakoulun 
käyneitä tai itseoppineita 14 (28 %). Lehden päätoimittajista A. H. Karvonen ja A. B. Mä-
kelä olivat kansakoulunopettajia, Matti Kurikka oli ylioppilas, Edvard Valpas-Hänninen oli 
käynyt seitsemän luokkaa oppikoulua.685 

Suomen Sosialidemokraatissa vuosina 1918–1921 työskennelleistä toimittajista korkea-
koulututkinnon oli suorittanut viisi, yliopisto-opintonsa keskeyttäneitä oli kolme, oppikou-
lua käyneitä yksi ja kansakoulun käyneitä viisi sekä kansakoulunopettajia ja kauppaopiston 
käyneitä kumpiakin yksi. Ensimmäinen päätoimittaja Hannes Ryömä (1878–1939)686 oli 
lääkäri ja toimitussihteeri Roope Tuhti (1888–1945) oli opiskellut yliopistossa.687 

Maakuntalehtien toimittajien koulutuksessa oli jonkin verran eroja. Aamulehden toi-
mittajista korkeakoulututkinnon oli suorittanut kolmannes ja lähes yhtä paljon oli opin-

681 Toimittajatietokanta 1771–1921. Tietokantaan sisältyy 144 henkilöä, jotka työskentelivät avustajina tai 
palkattuina toimittajina Uudessa Suomettaressa ja/tai Uudessa Suomessa.

682 Toimittajatietokanta 1771–1921.  Nya Pressenin avustajia ja toimittajia on tietokannassa 62. Vakinaisista 
avustajista Annie af Furuhjelm valmistui jatko-opistosta, mutta ei työskennellyt opettajana. Oppikoulun 
tai lukion opettajana Nya Pressenin avustajista ja toimittajista teki varsinaisen työuransa parikymmentä 
henkilöä.

683 Toimittajatietokanta 1771–1921. Hufvudstadsbladetissa avustajana tai toimittajana olleita on 
tietokannassa 106.

684 Toimittajatietokanta 1771–1921. Päivälehden ja Helsingin Sanomien avustajia ja toimittajia on 
tietokannassa 118. 

685 Työmiehen avustajia ja toimittajia on tietokannassa 50. Karvonen oli lehden päätoimittajana 1895–97, 
Kurikka 1897–99, Mäkelä 1899–1900 ja Valpas-Hänninen 1901–18.

686 Ryömä oli lehden päätoimittajana vuoteen 1922 asti. Hän toimi lääkintähallituksen pääjohtajana 1929–38. 
687 Suomen Sosialidemokraatin avustajia ja toimittajia on tietokannassa 16. Tuhti oli Raivaajan toimittajana 

1912, Savon työmiehen toimitussihteerinä 1917–18 ja Suomen Sosialidemokraatin toimitussihteerinä 
1918–27. Hän valmistui filosofian tohtoriksi 1932.
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tonsa keskeyttäneitä ja ylioppilaita. Kansakoulunopettajia oli kymmenisen prosenttia, ja 
oppikoulun tai kansakoulun käyneitä noin 15 prosenttia. Hämeen Sanomien toimittajista 
akateeminen loppututkinto oli yli 40 prosentilla ja opintonsa keskenjättäneitä oli 34 pro-
senttia. Kansakoulun opettajia oli lähes seitsemän prosenttia ja oppikoulun tai kansakou-
lun käyneitä lähes kymmenen prosenttia. Turkulaisen Auran ja sen seuraajan Uuden Au-
ran toimittajista puolella oli akateeminen loppututkinto ja opintonsa keskeyttäneitä ja yli-
oppilaita oli 22 prosenttia. Muista lehdistä poiketen kauppaopiston tai -koulun käyneitä oli 
seitsemän prosenttia ja kansakoulunopettajia vain kaksi prosenttia.688

Myös ruotsinkielisissä maakuntalehdissä vaihtelut olivat melko suuria. Åbo Under-
rättelserissä toimittajakunnasta puolet oli korkeakoulututkinnon suorittaneita ja 32 pro-
senttia opintonsa keskeyttäneitä tai ylioppilaita. Hyvin vähän opintoja takanaan oli vain 
vajaalla seitsemällä prosentilla lehden toimittajista. Vuosina 1882–1901 ilmestyneen Wi-
borgsbladetin toimituksesta puolet oli opintonsa keskeyttäneitä nuoria miehiä. Lopputut-
kinnon suorittaneita avustajia lehdellä oli kolme, heistä vakinaisemmin lehteä avusti Johan 
Svanljung (1829 – 1891).689

5.9 Sosiaalinen tausta alenee edelleen

Koulutustaustan ohella suuria muutoksia tapahtui myös alalle tulleiden avustajien ja toi-
mittajien sosiaalisessa taustassa. Suurimpia ryhmiä olivat torppari- ja työläistaustaiset ja 
talonpoikaiskodeista tulleet toimittajat. Torppari- ja työläistaustaisten suhteellinen osuus 
oli vuosina 1906–1917 noin 17 prosenttia (119) ja 1918–1921 lähes 15 prosenttia (42). 
Talonpoikaistaustaisten osuus oli ensimmäisellä tarkastelujaksolla 16,3 prosenttia (113) 
ja toisella 15,6 prosenttia (45). Käsityöläis- ja ammatinharjoittajaperheiden suhteellinen 
osuus oli kummallakin tarkastelujaksolla vähän yli 14 prosenttia (100 ja 41). Pappilasta ko-
toisin olevien toimittajien osuus laski edelleen (4,9 %:sta 3,8 %:iin), samoin virkamiestaus-
taisten toimittajien (8,6 %:sta 6,2 %:iin). Opettajaperheistä tulleiden osuus nousi lievästi 
sisällissodan jälkeen (3,9 %:sta 8,3 %:iin).690 

Myös puolueryhmittäin tarkasteltuna toimittajien sosiaalisessa taustassa on havaitta-
vissa jonkin verran muutoksia vuoden 1905 jälkeen. Ruotsinkielisten toimittajien van-
hemmissa kolme suurinta ryhmää olivat ensimmäisellä jaksolla (1906–1917) kauppiaat ja 
liike-elämän palveluksessa olevat (18,5 %), käsityöläiset ja ammatinharjoittajat (16,9 %) 
ja virkamiehet (13,8 %), toisella jaksolla (1918–1921) käsityöläiset ja ammatinharjoittajat 
(21,4 %), virkamiehet (17,9 %) ja maanviljelijät (14,3 %). Nuorsuomalaisilla vastaavat lu-
vut olivat ensimmäisellä jaksolla maanviljelijät (21,7 %), käsityöläiset ja ammatinharjoit-
tajat (15,9 %:ja torpparit ja työläiset (15,2 %), toisella maanviljelijät (27,8 %), torpparit ja 
työläiset (16,7 %) ja opettajat sekä käsityöläiset ja ammatinharjoittajat, joita kumpiakin oli 

688 Aamulehdessä tutkimusaikana työskennelleitä toimittajia on tietokannassa 56, Hämeen Sanomissa 47 ja 
Aurassa ja Uudessa Aurassa työskennelleitä 58.

689 Toimittajatietokannassa on 76 Åbo Underrättelserissa ja 13 Wiborgbladetissa työskennellyttä toimittajaa 
ja avustajaa. Svanljung oli Åbo Underrättelserin avustaja vuodesta 1863 lähtien ja palkattuna toimittajana 
1869–85. Lisäksi hän avusti lukuisia muita lehtiä.

690 Taulukko 16. Vanhempien sosiaalinen asema: kaikki toimittajat ja avustajat 1771–1921.
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saman verran (11,1 %). 
Vanhasuomalaisilla suurimpia ryhmiä olivat ensimmäisellä jaksolla käsityöläiset ja am-

matinharjoittajat (18,1 %), torpparit ja työläiset (14,9 %) ja maanviljelijäperheet (14,9 %), 
toisella jaksolla torpparit ja työläiset (16,7 %), maanviljelijät (13,6 %) ja käsityöläiset ja 
ammatinharjoittajat (13,6 %). Maalaisliittolaisten lehtien toimittajat tulivat pääosin talon-
poikaiskodeista (62,1 % ja 44,4 %), muut suurimmat ryhmät olivat käsityöläiset ja amma-
tinharjoittaja (6,9 % ja 11,1 %) ja torpparit ja työläiset (3,4 %ja 11,1 %). 

Työväenlehtien toimittajat tulivat pääosin torppari- ja työläiskodeista (31,3 % ja 25 %), 
käsityöläisten ja ammatinharjoittajien perheistä (10,2 % ja 13,2 %) ja talonpoikaiskodeista 
(9,6 % ja 6,6 %). Hyvin suurelta osalta (36,7 % ja 48,7 %) työväenlehtien toimittajia puuttuu 
tieto vanhempien ammatista, joten oletettavaan on, että noin 70 prosenttia työväenlehtien 
toimittajista tuli torppari- ja työläiskodeista.691

Ammattitoimittajien sosiaalinen tausta oli melko samanlainen kuin muillakin alalla ol-
leilla. Suhteellisesti eniten ammattitoimittajia tuli vuosina 1906–1917 torpparien ja työläis-
ten perheistä (22,9 %), talollisten ja maanviljelijöiden kodeista (19,9 %) ja käsityöläisten 
ja muiden ammattilaisten perheistä (16,5 %). Vuosina 1918–1921 suurimmiksi ryhmiksi 
nousivat talolliset ja maanviljelijät (21,9 %), käsityöläiset ja ammatinharjoittajat (21%) ja 
torpparit ja työläiset (20 %). Virkamieskotien suhteellinen osuus putosi ensimmäisen tar-
kastelujakson lähes yhdeksästä prosentista alle kuuteen prosenttiin, ja opettajaperheiden 
osuus nousi vajaasta viidestä prosentista lähes kymmeneen prosenttiin. Pappiloista lähti 
ammattitoimittajiksi tuona aikana vain kaksi henkilöä, Arvi Pyhälä (s. 1895)692 ja Onni 
Brummer (1878–1944). Toimittaja-ammatti ”periytyi” harvoin isältä pojalle, sillä vain kol-
me vuosina 1906–1921 alalle tulleista ammattitoimittajista kulki isänsä jalanjälkiä toimit-
tajauralle.693

5.10 Urat pitenevät ja osaaminen kasvaa

Alan ammattilaistuminen näkyi työurien pitenemisenä. Yli kymmenen vuotta kestäneen 
uran lehtimiehenä teki 1906–1921 alalle tulleista noin 40 prosenttia (38,4 % ja 41,7 %). 
Monet heistä olivat ammattitoimittajia, joiden työura kesti jopa 40 vuotta tai enemmän. 
Hyvin lyhyen aikaa alalla olleiden määrä pysyi kuitenkin edelleen korkeana: enintään kaksi 
vuotta alalla olleita oli vuosina 1906–1921 alalle tulleista noin kolmannes (32,4 % ja 34 %). 
Kolmesta viiteen vuoteen alalla olleita oli ensimmäisellä jaksolla 19,4 prosenttia ja toisella 
13,9 prosenttia, ja kuudesta yhdeksään vuoteen alalle olleita oli molemmilla jaksoilla noin 
kymmenen prosenttia (9,8 % ja 10,4 %).694 

691 Taulukko 18. Vanhempien sosiaalinen asema: suomalaisen- ja kokoomuspuolueen lehtien toimittajat; 
Taulukko 19. Vanhempien sosiaalinen asema: nuorsuomalaisten ja edistyspuolueen lehtien toimittajat; 
Taulukko 20. Vanhempien sosiaalinen asema: ruotsinkieliset toimittajat; Taulukko 21. Vanhempien 
sosiaalinen asema: työväenlehtien toimittajat.

692 Pyhälä oli Aamulehden toimitussihteerinä 1919–20, Maaseudun Tulevaisuuden toimitussihteerinä 1920–
22 ja Turunmaan vastaavana toimittajana 1922–28 ja (päätoimittajana 1924–28).

693 Taulukko 17. Vanhempien sosiaalinen asema: ammattitoimittajat 1771–1921.  Toimittajien lapsia olivat 
Jalo Ansas (1895–1929), Arvi Severi Nuormaa (1895–1956) ja Orvo Uolevi Järvinen (1894–1971).

694 Taulukko 3. Toimittajauran pituus: kaikki toimittajat ja avustajat 1771–1921.



 163

Toimittaja-ammattia leimasi uskollisuus omalle puolueryhmälle. Työpaikkaa vaihdet-
tiin lähes aina vain oman puolueen sisällä. Yhdessä lehdessä työskennelleitä oli valtaosa 
kaikista alalla olleista. Heidän määränsä vaihteli tutkimusaikana (1771–1921) noin 60 pro-
sentista noin 35 prosenttiin. Kahdessa lehdessä työskennelleitä oli noin viidennes ja kol-
messa lehdessä työskennelleiden osuus vaihteli yhdeksästä prosentista lähes 17 prosenttiin. 
Vaihtuvuus oli korkeimmillaan vuosina 1890–1917, jolloin noin 20 prosenttia alalla olleis-
ta työskenteli viidessä tai useammassa lehdessä.695 Tämä johtui uusien lehtien perustami-
sesta ja kokeneiden toimittajien kysynnän lisääntymisestä. Lukua kasvattaa myös työväen-
lehtien toimittajien suuri vaihtuvuus – kokeneista toimittajista oli työväenlehdissä kova 
pula ja monet päätoimittajat käväisivät uransa aikana useiden lehtien johdossa.   

Ammattitoimittajissa ”yhden lehden miesten” suhteellinen osuus pysyi koko tutkimus-
ajan melko alhaisena. Heidän osuutensa kohosi vuosina 1918–1921 aiemmasta 11,9 pro-
sentista 17,1 prosenttiin, mutta pysyi edelleen huomattavasti alempana kuin koko ammat-
tikunnassa keskimäärin. Yli puolet (50,2 %) vuosina 1906–1917 alalle tulleista ammattitoi-
mittajista työskenteli uransa aikana viidessä tai useammassa lehdessä. Vuosina 1918–1921 
heidän suhteellinen osuutensa laski 31,4 prosenttiin.696 Lasku johtuu todennäköisesti leh-
tikentän vakiintumisesta; uusia sanomalehtiä ei enää syntynyt aikaisempaan tahtiin ja leh-
distöä ravistellut poliittinen murros alkoi laantua. 

Työurien pidentyminen ja työkierto vaikuttivat toimittajien ammattitaidon kehityk-
seen. Toimittajien mukana journalistista osaamista ja ideoita siirtyi lehdestä toiseen. Kos-
ka työpaikkaa vaihdettiin useimmiten oman puolueryhmän sisällä, samaan puolueryh-
mään kuuluvien lehtien journalistinen kehitys alkoi helposti muistuttaa toisiaan. Puolueen 
päälehtien merkitys journalistisen osaamisen kehittäjänä oli hyvin suuri sekä työvoiman 
”kouluttajana” että journalististen virikkeiden välittäjänä. Uudet innovaatiot otettiin en-
simmäisenä käyttöön puolueiden päälehdissä ja ideat välittyivät sieltä maakuntiin. 

Lehtiryhmien sisällä työvoiman virtausta tapahtui molempiin suuntiin: puolueen pää-
lehden avustajista ja aputoimittajista tuli usein maakuntalehtien päätoimittajia ja toimitus-
sihteereitä ja vastaavasti pienten ”maaseutulehtien” toimittajat saattoivat nousta maakun-
talehtien johtoon ja edetä helsinkiläislehtien toimittajiksi.  Toimittajan ja puoluetoimitsi-
jan tehtävien yhdistäminen oli melko tavallista 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenil-
lä. Hyvin yleistä se oli työväenlehdissä, mutta melko tavallista myös maalaisliiton lehdissä. 
Myös osa vanha- ja nuorsuomalaisista toimittajista hoiti lehtityönsä ohessa puoluetehtäviä. 
Muun muassa molempien suomenkielisten puolueiden ensimmäiset puoluesihteerit olivat 
lehtimiehiä, ja Uuden Suomettaren toimittaja Akseli Lipponen hoiti työnsä ohessa myös 
Suomalaisen puolueen sihteerin tehtäviä vuosina 1915–1918.697 

Merkittävässä roolissa toimittajat olivat myös vuoden 1918 puoluekentän uudelleen or-
ganisoinnissa. Esimerkiksi kokoomuksen ensimmäiset puoluesihteerit olivat lehtimiehiä: 

695 Taulukko 7. Työpaikkojen määrä: kaikki toimittajat ja avustajat 1771–1921.
696 Taulukko 8. Työpaikkojen määrä: ammattitoimittajat 1771–1921.
697 Toimittajatietokanta 1771–1921; Leino-Kaukiainen 1994, 156, 231, 280; Zetterberg 2001, 395, 405. 

Suomalaisen puolueen puoluesihteerinä oli K. N. Rantakari ja nuorsuomalaisen Kaarlo Kytömaa.
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tehtävää hoiti ensin Helsingin Sanomien entinen toimittaja Eino Tikkanen (1889–1953)698 
ja sen jälkeen keväästä 1919 lähtien Uuden Auran toimitussihteeri Uuno Theodor Halmi-
nen (s. 1888).699

Poliittinen aktiivisuus toi mukanaan myös muita luottamustehtäviä, niin paikallisel-
la kuin valtakunnallisellakin tasolla. Kansanedustajina toimittajatietokantaan kuuluvista 
henkilöistä oli jossain elämänsä vaiheessa 240. Eniten kansanedustajia vuoteen 1921 men-
nessä alalle tulleista toimittajista oli sosiaalidemokraateilla, yhteensä 109 puolueen lehti-
miestä toimi jossain vaiheessa kansanedustajana. Suomalaisen puolueen ja/tai kokoomus-
puolueen kansanedustajina oli 46, nuorsuomalaisen ja/tai edistyspuolueen 30, ruotsalaisen 
kansanpuolueen 23 ja maalaisliiton 22. Eri puolueiden ministereitä joukossa on lähes 30.700

Toimittajien side yliopistoon mureni, ja varsinaisen työuransa yliopistolla teki vain kol-
misen prosenttia (30) vuosina 1906–1921 lehtityöhön tulleista. Merkittävimmäksi ryh-
mäksi kohosivat muut opetuksen ammattilaiset, lukioiden, oppikoulujen ja kansakoulujen 
opettajat.701 

Koko tutkimusaikana 1771–1921 opettaja-toimittajia oli alalla noin 450.702 Heitä tuli 
lehtityöhön eniten vuosina 1861–1890, jolloin sanomalehdistö laajeni koko maahan. Sen 
jälkeen määrä tasaantui ja pysyi samalla tasolla tutkimuskauden loppuun asti. Eniten opet-
tajia oli vanhasuomalaisissa lehdissä: yli puolet (56,5 %) opettaja-toimittajista työskenteli 
niissä. Ruotsinkielisten lehtien palveluksessa heistä oli noin 20 prosenttia ja nuorsuoma-
laisten 11,2 prosenttia. Työväenlehdissä opettaja-toimittajia oli hyvin vähän, noin neljä 
prosenttia.

Kaikista vuosina 1771–1921 alalla olleista opettaja-toimittajista korkeakoulututkinnon 
oli suorittanut noin 60 prosenttia ja seminaarin käyneitä lähes 30 prosenttia. Suhteelliset 
osuudet kumoavat melko usein kuullun väitteen, että varhaiset lehtimiehet olisivat olleet 
pääosin kansakoulunopettajia. Toki heidänkin osuutensa oli suuri, mutta alan kehityksen 
kannalta merkittävämpänä voidaan kuitenkin pitää sitä, että pääosa opettaja-toimittajista 
oli yliopistossa opiskelleita lukion ja oppikoulun opettajia.703 

Toimittajien side kirjallisuuteen ja taiteisiin oheni vuosisadan vaihteen jälkeen. Vain 
parikymmentä lehtityötä tehnyttä sai pääasiallisen toimeentulon kirjailijana tai muissa 

698 Tikkanen oli Ylioppilaslehden päätoimittajana 1914, Helsingin Sanomien toimittajana 1913–15 ja 
toimitussihteerinä 1915–16, Suunta-lehden toimitussihteerinä 1919–22 ja päätoimittajana 1922–25, 
Uuden Auran päätoimittajana 1927–37, Uuden Suomen 1. toimitussihteerinä 1937–52 ja ajoittain 
Suojeluskuntalainen-lehden toimittajana.

699 Uino 1994, 280. U. T. Halminen oli Satakunta-lehden aputoimittajana 1908 ja 1909, Uuden Suomettaren 
kotimaanosaston toimittajana 1911, Vaasan aputoimittajana 1911–12, Suomi-lehden aputoimittajana 
1912, Lahti-lehden aputoimittajana 1913–15, Sanomalehtien Tietotoimiston asiamiehenä 1915–16, 
Aamulehden toimittajana 1916–17, Uuden Auran toimitussihteerinä 1917–19, Iltalehden avustajana 
19–23 ja toimittajana 1924, Sisä-Suomen päätoimittajana 1924, Uuden Suomen toimittajana (eduskunta) 
1924–25, Länsi-Savon päätoimittajana 1926–27, Helsingin Sanomien toimittajana 1928–32 ja vapaana 
toimittajana 1932.

700 Toimittajatietokanta 1771–1921. Santeri Haapanen toimi Suomalaisen puolueen kansanedustajana 1909–
10 ja Maalaisliiton kansanedustajana 1917–18. Väinö Kivilinna Suomalaisen puolueen kansanedustajana 
1907–09 ja Maalaisliiton 1922–23.

701 Taulukko 23. Varsinainen työura: kaikki toimittajat ja avustajat 1771–1921.
702 Opettaja-toimittajilla tarkoitetaan henkilöitä, joiden päätyönä oli opettaminen, ei lehden toimittaminen.
703 Taulukko 24. Koulutus: opettaja-toimittajat 1771–1921. 
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luovissa ammateissa. Myös virkamiesten osuus laski hyvin pieneksi, samoin kirkollisiin 
tehtäviin siirtyvien. Kirjapaino- ja toimittajatehtävät eriytyivät, samoin lehden taloudesta 
vastaaminen ja toimitustyö. Tähän asti monet lehtitalojen taloudenhoitajat olivat entisiä 
toimittajia ja ottivat tarvittaessa osaa toimitustyöhön. Tilaus- ja ilmoitusmäärän kasvu ja 
omien painojen hankkiminen tekivät lehtiyhtiöiden talouden hoitamisesta entistä vaati-
vamman ja myös erityisosaamista vaativan tehtävän. Vaikka toimittajien sosiaalinen asema 
vuosisadan vaihteen jälkeen aleni, vain harvat lehtityötä tehneet kuitenkaan palasivat juu-
rilleen maanviljelijöiksi, torppariksi tai työläiseksi.704

Koulutuksen ja perhetaustan pohjalta voidaan todeta, että toimittajien ammattikunta 
jossain mielessä ”proletarisoitui” 1890-luvulta lähtien. Akateemisen koulutuksen saaneille 
oli 1800-luvun loppupuolella paljon muitakin työmahdollisuuksia tarjolla, eikä lehtityö-
tä enää tehty parempia virkoja odotellessa. Ilmestymiskertojen lisääntyminen ja palsta-
tilan kasvu lisäsivät työn rutiininomaisuutta, mikä osaltaan sai korkeammin koulutetut 
hakeutumaan vähemmän stressaaviin, ”siistimpiin” ja paremmin palkattuihin tehtäviin. 
Itsenäistymisen jälkeen tällaisia tehtäviä avautui paljon myös valtionhallinnon eri tasoilla. 
Vähemmän koulutetuille toimittaja-ammatti tarjosi kuitenkin mahdollisuuden sosiaali-
seen nousuun: lahjakkaat journalistit saattoivat edetä urallaan merkittävään asemaan il-
man muodollista koulutustakin.

5.11 Naistoimittajat pysyvät marginaalissa

Naistoimittajien määrä lisääntyi hyvin hitaasti 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenil-
lä. Vakiintumisen merkit näkyivät kuitenkin siinä, että naistoimittajien työurat pitenivät ja 
joillekin lehtityöstä tuli jo koko elämän mittainen työura. Eniten palkattuja naistoimitta-
jia oli pääkaupungin ruotsinkielisissä lehdissä, joihin ensimmäiset palkatut naistoimittajat 
olivat tulleet 1800-luvun toisella puoliskolla.

Hufvudstadsbladetiin ensimmäinen vakinainen naistoimittaja palkattiin kuitenkin vas-
ta vuonna 1912. Hän oli Sigrid Heinricius (1879–1925), joka oli työskennellyt aiemmin 
Wasabladetin toimittajana. Hän vastasi lehden naistenosastosta, seurasi ulkomaisia leh-
tiä ja teki käännöksiä. Lehden taidekriitikoksi palkattiin samoihin aikoihin Signe Tande-
felt (1879–1943), joka kirjoitti arvosteluja myös Nya Presseniin705. Hufvudstadsbladetin 
ensimmäinen naisreportteri oli lehdessä vuosina 1918–1923 työskennellyt Giri Granlund 
(1894–1932)706. Avioiduttuaan kollegansa kanssa hän siirtyi vapaaksi toimittajaksi ja työs-
kenteli muun muassa useiden lehtien Saksan kirjeenvaihtajana.

Dagens Pressillä oli lehden perustamisesta vuodesta 1914 lähtien useita naistoimitta-
jia, jotka vastasivat muun muassa naisten palstasta ja kirjallisuus- ja taidekritiikkistä. Aili 
Lindfors (1882–1966) oli lehden toimittajana 1915–1918, ja jatkoi lehtiuraa sen jälkeen 

704 Taulukko 23. Varsinainen työura: kaikki toimittajat ja avustajat 1771–1921. Toimittajataustaisia 
taloudenhoitajia olivat muun muassa Päivälehdessä ja Helsingin Sanomissa taloudenhoitajana ollut Emil 
Vainio (1867–1918). 

705 Tandefelt kirjoitti taidekritiikkejä Hufvudstadsbladetiin ja Nya Pressen -lehteen vuodesta 1912 lähtien ja 
palkattiin pari vuotta myöhemmin vakinaiseksi taidekriitikoksi Hufvudstadsbladetiin.

706 Granlund työskenteli Hufvudstadsbladetissa 1918–21.
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aikakauslehdissä. Hänen jälkeensä syksyllä 1918 lehteen palkattiin Hagar Olsson (1893–
1978), kirjailija ja tuleva suomenruotsalaisen kaunokirjallisuuden teoreetikko. Kesäkuussa 
1919 lehdessä aloitti myös Cecilia Hasselström (1891–1985), joka kirjoitti pakinoita, haas-
tatteluja ja artikkeleita eri aiheista. Myöhemmin hän siirtyi Hufvudstadsbladetin toimitta-
jaksi.707 

Pääkaupungin suomenkielisistä lehdistä palkattuja naistoimittajia oli 1910-luvulla vain 
Helsingin Sanomissa. Kirjailija ja kulttuurikriitikko Anna-Maria Tallgren (1886–1949)708 
tuli lehden toimitukseen vuonna 1910 ja työskenteli siellä 1920-luvun alkuun saakka hoi-
taen uutistyön ohella myös kirjallisuusosastoa. Uuteen Suomeen ensimmäinen naistoimit-
taja, Tuija Frank, palkattiin vuonna 1919. Hän viipyi toimituksessa vain muutaman kuu-
kauden ja vasta 1920 lehteen tullut Kersti Bergroth (1886–1975)709 pysyi toimituskunnan 
jäsenenä useamman vuoden ajan.

Jotkut naistoimittajista työskentelivät tietotoimistojen palveluksessa. Heihin kuuluivat 
muun muassa toimittajat Margit von Schoultz-Frankenhaeuser (1898–1990)710 ja Maija 
Suova (1897–1981).711 

Kun ennakkosensuuri poistui keväällä 1917, lehdet saivat julkaista vapaasti myös ulko-
maanuutisia. Myös työväenlehtiin tarvittiin lisää henkilöitä, jotka pystyivät kääntämään 
ulkomaanuutisia muista kielistä. Näin toimittajaura avautui muun muassa Rosa Takille 
(1892–1957), joka työskenteli Työmiehen toimituksessa vuosina 1917–1918, jatkoi Suo-
men Sosialidemokraatin palveluksessa seuraavina vuosina ja siirtyi myöhemmin Kulutta-
ja-lehden toimittajaksi hoitaen tehtävää 30 vuoden ajan.712

Tunnetuimpiin sosiaalidemokraattisiin naistoimittajiin kuului poliitikko ja kulttuu-
rivaikuttaja Sylvi-Kyllikki Kilpi (1899–1987), jonka toimittajaura alkoi 1919 turkulaisen 
Demokraatin toimituksessa ja jatkui seuraavana vuonna porilaisessa Uudessa Ajassa ja 
myöhemmin tamperelaisessa Kansan Lehdessä. Hän oli nopea ja taitava kirjoittaja, jonka 
erikoisalaa olivat ärhäkät pakinat.713

Monet naistoimittajat olivat edelleen vakinaisia avustajia tai freelancereita ja saivat pää-
asiallisen toimeentulonsa muista töistä. Näin teki muun muassa kansakoulunopettaja Vi-
vi Maria Charlotta Peters (1893–1945)714, joka kirjoitti ruotsinkielisiin paikallislehtiin ja 

707 Olsson 1990, 15; Suomen sanomalehtimiehet. Henkilötietoja Suomessa nykyään toimivista aktiivisista 
sanomalehtimiehistä, 1925; G. Steinby 1981, 116.

708 Tallgren työskenteli myös pariin otteeseen Turun teatterin dramaturgina sekä toimi kouluttajana ja 
kääntäjänä.

709 Bergroth oli Uuden Suomen pakinoitsijana ja toimittajana vuodesta 1920, kirjoitti useisiin aikakauslehtiin 
ja toimitti Sininen kirja -lehteä 1927–30 ja Päiväkirjaa 1934–38.

710 Schoultz-Frankenhaeuser oli STT:n ruotsinkielisen osaston Finska Nyhetsbyrån palveluksessa 1917–27 ja 
toimi myöhemmin Hangö-lehden avustajana.

711 Maija Suova aloitti lehtityön Karjalan Aamulehdessä 1917–18, toimi Itä-Suomen Uutistoimiston 
toimittajana 1918–19 sekä toimittajana STT:n Vaasan toimistossa 1919–20 ja Turun toimistossa 1920–30, 
Uuden Suomen Turun kirjeenvaihtajana 1931–35, Uuden Ajan vakinaisena avustajana 1931–35, Uuden 
Suomen toimittajana 1936–37, Suomen Kuvalehden toimittajana 1939–40, Seuran toimittajana 1940–41 
ja Kotikissa-lehden päätoimittajana 1945–49.

712 Suomen sanomalehdistön matrikkeli, 1937.
713 Kalemaa 1992. 
714 Peters kirjoitti Västra Nylandiin sekä Hangö, Samarbete ja Svenskbygden -lehtiin sekä toimi Nylandin 

tilapäisenä toimittajana, oikolukijana ja maaseutuosaston toimittajana.
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työskenteli välillä lehdissä oikolukijana ja muissa avustavissa tehtävissä.715 
Koulutustaustaltaan toimittajatietokannassa olevat naiset poikkeavat jonkin verran 

miestoimittajista. Yksityisopetusta saaneiden suhteellinen osuus (14 %) on miehiä paljon 
suurempi, mikä selittyy naisten julkisen koulutuksen puutteilla. Monissa varakkaissa per-
heissä puute korvattiin kotiopettajilla, ja opetusta täydennettiin ulkomaille tehdyillä opin-
tomatkoilla. Hyvin alhainen koulutustausta oli vain joillakin työväenlehdissä työskennel-
leillä naisilla. Lähes viidennes naistoimittaja oli opiskellut yliopistossa ja joka neljännellä 
oli opettajan tutkinto suoritettuna.716

Perhetaustaltaan lehtityöhön osallistuneet naiset muistuttivat miestoimittajia, mutta ha-
jonta eri yhteiskuntaryhmien välillä oli jonkin verran pienempää kuin miestoimittajilla. 
Suurimman ryhmän, noin 15 prosenttia, muodostivat käsityöläiset ja muut ammattilaiset. 
Virkamiestausta oli 13 prosentilla ja saman verran oli myös pappien tyttäriä. Sotilaiden 
perheistä ja opettajakodeista tuli kummastakin kymmenisen prosenttia naistoimittajista.717 

Myös lehtityön pituudessa ja työpaikkojen määrässä oli miehiin verrattuna jonkin ver-
ran eroa. Naiset tekivät suhteellisesti useammin lehtityötä yli 10 vuotta, vaikka hyvin harva 
heistä teki sitä päätyönään. Pitkä ura kertoi vahvasta sitoutumisesta omaan lehteensä: yli 
85 prosenttia kaikista tässä tutkimuksessa mukana olleista naisista työskenteli elämänsä 
aikana enintään kolmelle lehdelle. Useita työnantajia oli vain niillä naistoimittajilla, jotka 
tulivat lehtityöhön 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä ja tekivät koko pääasialli-
sen työuransa tiedotusvälineiden palveluksessa. 

Vaikka naistoimittajat muodostivat sosiaalisen taustansa, koulutuksensa ja toimittaja-
uransa osalta varsin heterogeenisen joukon, heitä yhdisti yhteiskunnallinen aktiivisuus ja 
sitoutuminen poliittisiin aatteisiin. Kansanedustajina tutkimuksessa mukana olleista nais-
toimittajista toimi jossain elämänsä vaiheessa 17. Luottamustehtäviä naisjärjestöissä ja po-
liittisissa puolueissa oli lähes kaikilla naistoimittajilla.

Naimattomien osuus oli hyvin suuri: lähes puolet kaikista toimittajatietokannassa mu-
kana olevista naisista oli naimattomia. Suhteellisesti eniten naimattomia naisia työskenteli 
ruotsinkielisissä naisjärjestöjen lehdissä. Monet heistä tulivat varakkaista perheistä, olivat 
korkeasti koulutettuja ja pystyivät itse valitsemaan elämänmuotonsa. 

Ilmiö kertoo naimisissa olevien naisten yhteiskunnallisen aseman heikkoudesta. He oli-
vat juridisesti ja taloudellisesti hyvin riippuvaisia aviomiehistään ja heidän mahdollisuu-
tensa osallistua työelämään olivat naimattomia naisia huomattavasti rajoitetumpia. Les-
kien osalta tilanne oli melkoisesti parempi, joissakin tapauksissa he saattoivat jopa periä 
miestensä paikan sanomalehden johdossa. 

Naistoimittajat vähäisyys vaikutti heidän asemaansa työyhteisössä. Yhdysvaltalaisen 
Rosabeth Noss Kanterin tutkimuksen Men and Women of the Corporation (1977) mukaan 
naistoimittajien harvinaisuus toi heille erityishuomiota, mutta jätti heidät samalla ulko-
puolisiksi. Naiset eivät tunteneet itseään estetyiksi tai aktiivisesti aliarvioiduiksi – päinvas-
toin, he saivat osakseen miespuolisten kollegoidensa ystävällisyyttä ja avuliaisuutta. Mer-

715 Toimittajatietokanta 1771–1921; G. Steinby 1981, 66, ja 152. 
716 Toimittajatietokanta 1771–1921. Naistoimittajien koulutustausta pysyi melko samanlaisena koko 

tutkimusajan, ja pääosa tuona aikana sanomalehtiin kirjoittaneista naisista tuli alalle vuoteen 1905 
mennessä. 

717 Toimittajatietokanta 1771–1921.
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kittävää oli Kanterin mukaan myös se, että miehet ja naiset toimivat eri areenoilla; naiset 
tulivat journalistiselle kentälle miesten asettamin ehdoin, he pikemminkin täydensivät 
kuin haastoivat miehet tiedoissa ja osaamisessa.718 

5.12 Ulkoasu ja journalistinen sisältö kehittyvät  
– poikkeusoloista huolimatta

Puoluepoliittisuudesta ja sota-ajasta huolimatta sanomalehtien ulkoasu ja journalistinen 
sisältö kehittyivät huomattavasti vuosina 1906–1921. Valokuvat ja piirrokset lisääntyivät 
sanomalehdissä 1910-luvun alusta lähtien. Eniten valokuvia oli Helsingin Sanomissa, Uu-
dessa Suomettaressa ja sen seuraajassa Uudessa Suomessa sekä Hufvudstadsbladetissa. Va-
lokuvien lisääntymiseen Uudessa Suomettaressa vaikutti muun muassa se, että lehdessä oli 
valokuvauksesta innostunut toimittaja Leonard Maurits Viherjuuri (1885–1957)719, joka 
oli hankkinut kameran vuonna 1907. Kuvitus lisääntyi myös useissa Helsingin ulkopuoli-
sissa lehdissä, muun muassa Turun Sanomissa.720

Ensimmäisen maailmansodan alkaminen kuitenkin hidasti valokuvien käytön yleisty-
mistä. Valokuvien painamiseen tarvittava kunnollinen painoväri loppui vuonna 1915 ja 
lehdet painettiin lähes pelkällä tervalla. Piirroksia voitiin kuitenkin painaa myös huonom-
malla värillä, ja ne korvasivat valokuvien puuttumisen. Piirtäjiä palkattiin useisiin lehtiin, 
muun muassa Helsingin Sanomiin ja Turun Sanomiin, joka oli tässä vaiheessa koko maan 
kuvitetuin sanomalehti.721

Sanomalehtien ulkoasua mullistivat kuvituksen lisäksi palstarajat ylittävät otsikot, jot-
ka ilmaantuivat helsinkiläisiin lehtiin ensimmäisen maailmansodan alkaessa. Maailman-
sodan vaikutus suomalaisten sanomalehtien ulkoasuun oli hyvin merkittävä. Pekka Mer-
volan mukaan suurin muutos tapahtui kuitenkin toimittajien ajattelussa – he omaksuivat 
amerikkalaisen uutisjournalismikäsityksen, johon kuuluivat uutisotsikot ja uutiskuvitus.722

Uutisotsikot ja uutisjournalismi rikkoivat Pekka Mervolan mukaan lopullisesti pitkään 
jatkuneen ”korsetin” ajan sanomalehtien ulkoasussa. Sanomalehden etusivua ei enää myy-
ty mainostajille, vaan siitä tuli pääuutissivu, jolle toimitus kokosi päivän tärkeimmät uuti-
set. Ensimmäisenä pääuutissivun otti käyttöön vuoden 1911 lopussa Dagens Tidning, joka 
oli lainannut mallin tanskalaiselta Politiken-lehdeltä. Siellä pääuutissivu oli ollut käytössä 
jo vuodesta 1905 lähtien. Suomenkielisissä lehdissä pääuutissivut tulivat käyttöön vasta 
sisällissodan jälkeen. Helsingin Sanomissa etusivu kuitenkin säilyi ilmoituksilla ja pääuuti-
set sijoitettiin sivuille kolme, neljä ja viisi. Tällainen ”sisäpääuutissivu” oli poikkeuksellinen 

718 Djerf-Pierre 2007, 86–87. 
719 L. M. Viherjuuri (aikaisemmin Grönroth) oli Uudessa Suomettaressa oikolukijana ja toimistonhoitajana 

1906–07, toimittajana 1907–17 ja toimitussihteerinä 1918, Suomen Kuvalehden toimitussihteerinä 1917–
18 ja päätoimittajana 1918–36, Radiokuuntelija-lehden perustaja ja päätoimittaja 1936–57, Kyläkirjaston 
Kuvalehden toimittajana 1913–14, Rautatieläinen-lehden perustajana ja toimittajana 1917–20, Otavainen-
lehden vastaavana toimittajana 1922–23 ja Langaton-lehden toimittajana 1924–27.

720 Mervola 1996, 163–167.
721 Mervola 1995, 167.
722 Mervola 1995, 17, 171–173.
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ratkaisu, sillä muualla maailmassa etusivu varattiin yleensä aina pääuutisille.723 
Journalismin eri lajit tunnettiin suomalaissa lehdissä jo 1800-luvun lopulla ja niiden 

käyttö kehittyi 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä. Haastattelut lisääntyivät jon-
kin verran, mutta pääosa niistä oli haastattelulausuntoja ja kirjallisten kiertokyselyjen tu-
loksia. Reportaaseihin vakiintui kaksi tyylilajia, kepeät ja vakavat tekstit. Pakinat elivät 
vahvaa aikaansa, ja suurimmissa lehdissä pakinat alkoivat eriytyä poliittisiksi tai kevyem-
miksi teksteiksi. Tunnetut pakinoitsijat – muun muassa Eino Leino, ”Guss” Mattsson ja 
Yrjö Räisänen – nostivatkin Jyrki Pietilän mukaan 1900-luvun alkupuolella poliittisen pa-
kinan yhdeksi tuon ajan merkittävimmistä journalismin lajityypeistä.724

Toimitustyön tekniset edellytykset säilyivät lähes ennallaan 1900-luvun ensimmäisinä 
vuosikymmeninä. Puhelimet lisääntyivät, ja 1910-luvulla otettiin käyttöön parlografit, jot-
ka helpottivat puhelimitse tulevien uutisten vastaanottamista. Kirjoituskoneet yleistyivät 
1900-luvun toisella vuosikymmenellä, vaikka monet maakunnissa ilmestyvät lehdet, kuten 
Kaleva ja Vaasa-lehti, hankkivat sellaisen vasta 1920-luvun alussa.725

Jyrki Pietilän mukaan sanomalehtijournalismissa tapahtui Venäjän hallinnon toimista 
ja 1910-luvun poikkeusoloista huolimatta tasaista eteenpäinmenoa. Lehtien sisällölle ase-
tettiin selkeämpiä toimituksellisia tavoitteita, ja keskeisiksi kriteereiksi – ainakin suurissa 
lehdissä – nousivat uutisaineiston tuoreus ja kattavuus. Ulkoasun kehitys oli kuitenkin hy-
vin hidasta, ja vielä 1930-luvullakin sanomalehdet olivat taitoltaan melko vaatimattomia.726

Toimitustyön eriytymiskehitys antaa viitteitä siitä, mitä aihepiirejä lukijat pitivät kul-
loinkin tärkeinä. Useimmissa lehdissä toimitustyön eriytyminen alkoi urheilutoimittajan 
vakanssin perustamisesta. Suomalaiset lehdet julkaisivat urheilu-uutisia 1880-luvulta läh-
tien, ja myöhemmin niistä tuli kilpailuvaltteja. Lehdet saattoivat jopa siirtyä seitsenpäiväi-
siksi viikonlopun urheilutapahtumien takia. Hufvudstadsbladetilla oli vakinainen urhei-
luavustajia 1880-luvun lopulta lähtien ja varsinaisen urheilutoimittajan lehti sai vuonna 
1902. Muutkin helsinkiläiset lehdet hankkivat vuosisadan vaihteessa vakinaisia urheilu-
avustajia, ja palkkasivat heidät myöhemmin varsinaisiksi urheilutoimittajiksi.727

Urheilun ensimmäinen suuri mediatapahtuma oli Tukholman olympialaiset vuonna 
1912. Suomalaisia urheilutoimittajia ja avustajia oli paikalla ennätykselliset 16, ja seitse-
män heistä edusti maakuntakaupunkien lehtiä. Helsingin Sanomiin olympialaisista kirjoit-
tivat Kaarlo Soinio (1888–1960)728 ja Lauri ”Tahko” Pihkala (1888–1981). Soinio osallistui 
olympialaisiin urheilujohtajana, Pihkala oli paikalla myös urheilijana.729

Kilpailun kiristyessä sanomalehtien toimitukset kasvoivat entisestään. Helsinkiläisistä 
lehdistä eniten toimittajia oli Hufvudstadsbladetissa, jossa työskenteli suurlakon jälkeen 
11 toimittajaa ja vuonna 1915 jo 20 toimittajaa. Helsingin Sanomissa toimittajien määrä oli 
vuonna 1906 yhdeksän ja nousi 13 toimittajaan vuonna 1915. Kasvu jatkui myös seuraavi-

723 Mervola 1995, 189–194.
724 J. Pietilä 2008, 645–646.
725 Nygård 1987, 99–100; Keränen 1984, 58; Kinnunen 1982, 336.
726 J. Pietilä 2008, 646. 
727 J. Pietilä 2008, 158–159.
728 Soinio (entinen Salin) oli Helsingin Sanomien urheiluosaston toimittajana 1908–57 ja toimi Suomen 

Urheilulehden päätoimittajana 1913–16.
729 J. Pietilä 2008, 158–159.
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na vuosina. Uudella Suomettarella oli kymmenen toimittajaa vuonna 1906 ja 12 toimitta-
jaa vuonna 1915. Työmiehen toimituksessa oli vuonna 1906 viisi vakinaista toimittajaa, ja 
vuoteen 1915 mennessä määrä oli kasvanut yhdeksään ja vuonna 1917 jo 12 toimittajaan. 
Nya Pressenin toimittajamäärä pysyi muita helsinkiläislehtiä jonkin verran pienempänä 
vaihdellen viiden ja seitsemän toimittajan välillä. Lehdellä oli kuitenkin runsaasti vakinai-
sia avustajia ja kriitikoita.730

Toimitusten koko kasvoi myös maakuntalehdissä. Esko Keräsen mukaan kolme kertaa 
viikossa ilmestyvissä lehdissä oli vuonna 1910 keskimäärin 2,2 toimittajaa, kuusi kertaa vii-
kossa ilmesyvissä 5,3 ja seitsemän kertaa viikossa ilmestyvissä lehdissä 11,5 toimittajaa.731 
Suhteelliset luvut eivät kuitenkaan kerro lehtikohtaisista vaihteluista, jotka olivat melko 
suuria. Toimittajatietokannan mukaan toimittajien määrä vaihteli vuosina 1906–1918 Aa-
mulehdessä ja Kansan Lehdessä neljästä kuuteen, Turun Sanomissa viidestä kuuteen, Uu-
dessa Aurassa kolmesta kahdeksaan ja Åbo Underrättelserissä neljästä kahdeksaan. Näistä 
lehdistä Åbo Underrättelser ilmestyi seitsemän kertaa viikossa ja muut lehdet kuusi kertaa 
viikossa.732 

Sanomalehtien ulkoasussa tapahtuneet muutokset vaikuttivat toimitussihteerien ja toi-
mittajien työnkuviin. Pääuutissivujen ja uutisotsikoiden kehittyessä toimitussihteereistä 
tuli etusivuntekijöitä, jotka jäsentelivät sisältöä ja päättivät, mitkä jutut saavat enemmän 
tilaa kuin muut. Myös erikoistoimittajat saivat enemmän journalistista vastuuta, ja esimer-
kiksi Helsingin Sanomissa ulkomaantoimittajat otsikoivat itse uutisensa ja Uudessa Suo-
mettaressa hoitivat itsenäisesti juttunsa latomoon asti.733 

Suomalaisten toimittajien ammattitaito kehittyi 1900-luvun ensimmäisillä vuosikym-
menillä vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan ja poliittisten olojen kanssa. Toi-
mittajat olivat poliittiseen missioonsa uskovia toimijoita, joilla oli vahvat siteet puolueisiin-
sa, ja lojaalisuus ja solidaarisuus omaa ryhmää kohtaan vaikuttivat heidän journalistiseen 
ilmaisuunsa. Lahjakkaita journalisteja löytyi kaikkien puolueryhmien lehdistä, eikä puo-
luepoliittisuus ollut este journalistisen ammattitaidon kehitykselle. 

Risto Kuneliuksen mukaan poliittinen lehdistö tiivisti ja kiteytti kehittyvien kansallis-
valtioiden sisäisiä, sosiaalisten kerrostumien ja aatesuuntien identiteettieroja. Se oli avain-
asemassa demokratian kehittymisen ja demokraattisesti ”valittavissa” olevien vaihtoeh-
tojen muotoilijana. Monet väestöryhmät, joilla ei vielä ollut muodollista edustusta kehit-
tyvässä demokraattisessa järjestelmässä, saivat ensi kertaa äänensä kuuluviin poliittisen 
lehdistön kautta. Sanomalehtien avulla ihmiset tunnistivat itsensä selvemmin erityisenä 
ryhmänä ja heidän kokemuksensa välittyi poliittiseen julkisuuteen. Tässä mielessä poliitti-
sen journalismin historia on Kuneliuksen mukaan hyvin kunniakasta.734 

Sanomalehdistön ja puolueiden side vahvistui entisestään sisällissodan jälkeen. Salo-

730 Toimittajatietokanta 1771–1921; Keränen 1984, 81 ja 217. Keränen ilmoittaa Työmiehen toimittajien 
määräksi vuonna 1906 vain kolme, mikä on liian alhainen, sillä lehdessä työskentelivät vuonna 1906 
Edvard Valpas-Hänninen (päätoimittaja), J. V. Eloranta, Eero Haapalainen, Väinö Hupli, Väinö Jokinen ja 
Yrjö Sirola. Lisäksi lehdellä oli useita vakinaisia avustajia.

731 Keränen 1984, 81.
732 Toimittajatietokanta 1771–1921; Suomen lehdistön historia, osat 5–7, 1988. 
733 Pietiläinen 1986, 164–165; Mervola 1995, 226–227. 
734 Kunelius 2003, 66.
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kankaan mukaan tämä johtui kuitenkin enemmän ajan erityisolosuhteista kuin siitä, et-
tä lehdistön asema olisi edellyttänyt entistä tiukempaa politisoitumista. Puolueet pitivät 
lehdistöä entistä tärkeämpänä mielipiteen muokkaajana, ja puolueisiin sitoutunut lehdistö 
kaivautui entistä syvemmälle poliittisiin juoksuhautoihin.735

Poliittisen lehdistön journalismille oli Pertti Hemánuksen mukaan ominaista tosipoh-
jaisuudesta tinkiminen poliittisen tarkoituksenmukaisuuden hyväksi ja tietyntyyppinen 
manipulaatio, joka ilmeni sinänsä totuudenmukaisten asioiden yksipuolisena valikoimi-
sena ja harhaanjohtavina tulkintoina. Kaupallistumisen lisääntyessä propagandistinen po-
liittisuus kuitenkin heikkeni.736

Lehdistön poliittisesta luonteesta huolimatta journalistisen työn muutoksiin vaikutti-
vat kuitenkin merkittävimmin lehdistön taloudellisessa perustassa tapahtuneet muutokset. 
Levikin ja ilmoitustulojen kasvu toi lehdelle taloudellista vakautta, mikä näkyi toimituksen 
kasvuna ja työn eriytymisenä. Tätä kautta luotiin edellytykset myös journalistisen kulttuu-
rin kehitykselle. 

5.13 Portinvartija vai demokratian vahvistaja?

Toimittajien ammatillista kehitystä on yleensä arvioitu sen pohjalta, millaiseksi heidän 
tuottamansa palvelu, journalismi, kulloisenakin aikana muodostui. 

Ensimmäinen maailmansota murskasi toiveet journalistien ammattikunnasta Punaisen 
Ristin kaltaisena sovittelujärjestelmänä. Sodan päätyttyä journalistien tehtävää alettiin tar-
kastella entistä kriittisemmin. Tähän liittyi myös keskustelu, jota yhdysvaltalaiset Walter 
Lippmann (1889–1974) ja John Dewey (1859–1952) kävivät 1920-luvun alussa journalis-
tien roolista demokraattisessa yhteiskunnassa. 

Vastakkain olivat käsitykset toimittajista portinvartijoina tai julkisen keskustelun mah-
dollistajina. Konservatiivisia arvoja puolustava Lippman vaati, että journalistit toimisivat 
välittäjinä ja tulkkeina yleisön ja vallanpitäjien välillä. Kun eliitti puhui, journalistit kuun-
telivat ja kirjasivat ylös informaation, yhdistelivät sen sopiviin paloihin ja välittivät eteen-
päin yleisölle. Lippmanin mukaan yleisö ei pystynyt ottamaan vastaan kasvavaa määrää 
tietoa ympäröivästä yhteiskunnasta, ja sen takia jonkun tuli valikoida tietoa ja suodattaa 
siitä uutisia heille. Yleisö ei pystynyt ymmärtämään monimutkaisia poliittisia tapahtumia, 
koska oli liian kiinni arkipäivän tehtävissä, kun taas journalisteille se oli välttämätöntä. 
Yleisö tarvitsi journalisteja valaisemaan asioita, vasta sitten he pystyivät äänestämään ja 
vaikuttamaan eliittiin.737

Demokraattisia uudistuksia kannattava Dewey taas uskoi, että yleisö oli kykenevä ym-
märtämään yhteiskunnalliset tapahtumat, ja kaipasi avoimia foorumeja, joilla päätöksistä 
voitaisiin käydä julkista keskustelua. Näin turvattaisiin parhaiden ideoiden nouseminen 
esiin. Dewey katsoi, että journalistit voivat tehdä enemmänkin kuin vain välittää tietoa. 

735 Salokangas 1987, 200–201. 
736 Hemánus 1990a, 78–79.
737 Lippmann 1922. Walter Lippman oli kirjailija ja toimittaja, joka tunnettiin mm. New York Herald 

Tribunen liberaalina kolumnistina. Filosofi John Dewey oli aikansa vaikutusvaltaisimpia ajattelijoita 
Yhdysvalloissa. Hän osallistui vilkkaasti julkisiin keskusteluihin demokratian ehdoista. 
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Hänen mielestään journalistien tärkeimpiä tehtäviä oli arvioida poliittisten päätösten seu-
rauksia. Deweyn ajatuksia on kutsuttu myöhemmin ”yhteiskunnalliseksi journalismiksi”; 
journalistit ovat kansalaisten palveluksessa ja toimivat myös asiantuntijoina, tekevät esi-
tyksiä ja luovat sisältöä.738 

Yhdysvaltalaiset journalismin tutkijat Bill Kovach ja Tom Rosenstiel määrittelivät teok-
sessaan The Elements of Journalism (2006) journalistin tärkeimmäksi ominaisuudeksi to-
tuudessa pysyminen. Muita hyvän journalistin määreitä olivat heidän mukaansa lojaalius 
kansalaisia kohtaan, riippumattomuus vallanpitäjistä, kriittisten näkökulmien esittämi-
nen, journalististen tekstien kiinnostavuus ja ymmärrettävyys sekä vastuu ja velvollisuus 
yleisöä kohtaan.739

Kari Koljonen nimeää journalismin tärkeimmäksi toimintaedellytykseksi sananvapau-
den, oikeuden ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä ke-
nenkään ennalta estämättä. Toisaalta journalisteilta odotetaan hänen mukaansa myös vas-
tuullisuutta; palvelun odotetaan edistävän yleistä etua tai yhteistä hyvää. Journalistit joutu-
vat tekemään työtään erilaisten odotusten ja paineiden alla, jotka väistämättä vaikuttavat 
siihen millaiseksi journalismi muodostuu. Journalistien autonomiaan vaikuttavat monet 
eri tekijät, instituution riippumattomuus suhteessa valtioon ja markkinoihin ja toisaalta 
toimittajan suhde työnantajaansa ja kollegoihin. Autonomia muuttuu koko ajan neuvotte-
lujen, kompromissien ja kamppailujen seurauksena.740

Suomalaiselle journalismille oli tunnusomaista 1900-luvun ensimmäisinä vuosikym-
meninä poliittinen sitoutuminen ja puolueuskollisuus. Raimo Salokankaan mukaan suo-
malaisen puoluelehdistön suuruuden kausi alkoi vuoden 1905 suurlakosta ja päättyi vii-
meistään 1930-luvun alun pulakauteen. Lehtimarkkinat suosivat puoluelehtiä ensimmäi-
seen maailmansotaan asti, mutta 1920-luvulla lehtien kannattavuus alkoi edellyttää myös 
perinteisten lukijarajojen ylittämistä eli lehtikilpailua.741

Puoluelehtijärjestelmä oli 1900-luvun alussa hyvin samantapainen kaikissa pohjois-
maissa. Niels Thomsenin mukaan peräti 93 prosenttia tanskalaisista sanomalehdistä oli 
vuonna 1913 sitoutunut jonkin puolueen äänenkannattajaksi. Norjalaisista sanomaleh-
distä lähes 90 prosenttia oli Svennik Høyer arvion mukaan 1900-luvun alussa puoluei-
den äänenkannattajia. Myös ruotsalainen poliittinen lehdistö oli tuolloin hyvin vahva: 80 
prosenttia ruotsalaisista sanomalehdistä oli vuonna 1910 liberaaleja tai konservatiivisia. 
Uudet poliittiset ryhmät, sosialidemokraatit ja maalaisliittolaiset, lisäsivät samaan aikaan 
kannatustaan ja valtasivat osan lehtimarkkinoista.742 Suomalaisen lehdistön puoluesidon-
naisuus ylsi 1900-luvun alussa samalla tasolle Tanskan, Norjan ja Ruotsin kanssa.

Puoluesidokset vaikuttivat suoraan lehtimarkkinoihin. Niels Thomsenin mukaan poliit-
tisen kauden lehdistö kilpaili vain puolueen sisäisillä markkinoilla. Kun paikkakunnalla oli 
yleensä vain yksi saman puolueen lehti, ei puolueen sisäistä kilpailua juuri syntynyt. Kos-
ketukset muiden puolueiden samassa kaupungissa ilmestyviin lehtiin olivat vähäiset. Leh-
tien ei tarvinnut kilpailla keskenään uutisilla, koska politiikka oli tärkein lukijan lehtivalin-

738 http://viesverk.uta.fi/johdviest/tutkhistoria/chicago.html
739 Kovach ja Rosenstiel 2006.
740 Koljonen 2013, 77–80.
741 Salokangas 1987, 408–411.
742 Salokangas 1998, 49; Thomsen 1972; Høyer 1995; Den svenska pressens historia, osa 3, 2001, 170.
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taa ohjannut tekijä. Thomsenin mukaan lehtimarkkinat pyörivät Tanskassa ensimmäiseen 
maailmansotaan asti politiikan ympärillä, mutta 1920-luvulla kehitys alkoi kääntyä toiseen 
suuntaan ja politiikka, journalismi ja talous alkoivat yhdessä hallita lehtimarkkinoita.743

Journalistien ammatillista kehitystä hidastivat Suomessa 1910-luvulla poikkeusolot, so-
tasensuuri, sisällissota ja sen jälkeinen lehtikentän uudelleen rakentuminen. Ruotsissa va-
kiintuneemmat yhteiskunnalliset olot mahdollistivat journalismin nopeamman kehityk-
sen ja samalla ammatin arvostuksen lisääntymisen. Johan Jarlbrinkin mukaan arvostuksen 
nousu tapahtui journalistien oman toiminnan ansioista ja lehdistön kehityksen mukanaan 
tuomien muutosten kautta. Kun lehtimarkkinat laajenivat, lukijoiden odotukset alkoivat 
muokata lehtien toimittamista. Ammatin arvostukseen vaikuttivat myös kirjailijat, poliiti-
kot, historiantutkijat, elokuvantekijät ja pilapiirtäjät, jotka muokkasivat käsitystä siitä, mil-
laisia toimittajat olivat tai millaisia heidän pitäisi olla. Tästä hyvänä esimerkkinä oli Elin 
Wägnerin (1882–1949) vuonna 1910 ilmestynyt Pennskaftet-teos, joka sai naiset hakeutu-
maan lehtityöhön ja muokkasi heidän rooliaan toimituksissa.744

Saavuttaakseen massamarkkinat, ruotsalaiset puoluelehdet korostivat uutistarjontansa 
neutraaliutta. Poliittisuus ei kuitenkaan kadonnut ruotsalaisesta journalismista, vaan se 
näkyi Johan Jarlbrinkin mukaan aihevalinnoissa, raportoinnissa ja haastatteluissa. Politii-
kasta tuli nyt potentiaalinen ja tärkeä uutislähde ja haastattelujen merkitys journalismissa 
kasvoi. Hyvän journalistin tunnusmerkiksi nousivat myyvät uutisjutut, joista lukijat olivat 
valmiita maksamaan. Kollegojen arvostus vaikutti hyvin paljon journalismin kehitykseen, 
ja arvostetuimmiksi toimittajiksi kohosivat ne, jotka panivat itsensä likoon ja kirjoittivat 
eniten huomiota saaneet skuupit.745

Suomalaisten toimittajien ammatillinen kehitys oli huomattavasti pidempään poliitti-
siin puolueisiin kiinnittynyttä. Sisällissodan jälkeinen puoluekentän uudelleen järjestäyty-
minen vahvisti sanomalehdistön puoluesiteitä ja hidasti kaupallisen lehdistön laajenemista 
aina 1930-luvulle asti. 

743 Thomsen 1972, 217–349, 511–564, 573.
744 Jarlbrink 2001, 260–261. Wägner oli ruotsalainen kirjailija, toimittaja ja feministi.
745 Jarlbrink 2001, 261–261.
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Lehtikioski Helsingin vanhalla rautatieasemalla 1909. Rautatiekirjakauppa Oy perustettiin 1899. Perustajat olivat 
Eero Erkko, Arvid af Schultén ja J. A. Thurman.  Kuva: Signe Brander/Päivälehden arkisto.
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6 POLIITTISESTA ORGANISAATIOSTA 
AMMATTILIITOKSI

6.1 Porvarillisten lehtien toimittajat omiin järjestöihinsä

Ensimmäinen lehtimiesyhdistys hajosi routavuosien poliittisiin erimielisyyksiin. Suomen 
Sanomalehtimiesyhdistys siirtyi vuosina 1904–1905 kokonaan perustuslaillisten toimitta-
jien vetämäksi. Poliittista kuilua suomalaisten puolueiden välillä kasvatti vanhasuomalais-
ten lehtien boikotti, joka jatkui vuoteen 1908 asti. 

Vanhasuomalaisten toimittajien oma järjestö, Suomalainen Sanomalehtimiesliitto pe-
rustettiin 1.10.1905. Perustavaan kokoukseen osallistui kolmisenkymmentä henkilöä 14 
vanhasuomalaisesta sanomalehdestä. Yhdistyksen tarkoituksena oli toimia julkisen sanan 
palveluksessa työskentelevien kansanvaltaisten suomenmielisten henkilöiden, miesten ja 
naisten, yhdyssiteenä sekä valvoa ja edistää heidän ammatillista kehitystään ja aineellisia 
etujaan. 

Liittoon kuului ”toimivia jäseniä” ja ”ulkojäseniä”. ”Toimiviksi jäseniksi” hyväksyttiin 
sanoma- tai aikakauslehden toimituksessa tai taloudellisessa johdossa työskentelevät hen-
kilöt, ”ulkojäseniksi” lehden kirjalliset avustajat. Äänioikeutettuja olivat vain ”toimivat 
jäsenet”. Ensisijainen ja tärkein jäseneksi hyväksymisperuste oli suomenmielisyys, mikä 
alkuaikoina tarkoitti suomalaisen puolueen jäsenyyttä ja puolueen aatemaailmaan sitou-
tumista.746 

Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja oli puolueen päälehden, Uuden Suomettaren 
toimitussihteeri J. V. Messman.747 Johtokuntaan kuuluivat Etelä-Suomen vastaava toimit-
taja K. N. Rantakari, Wiipuri-lehden päätoimittaja Juho Torvelainen (1868–1929)748, Aa-
mulehden päätoimittaja August Dahlberg (1863–1912)749 ja Uusimaa-lehden päätoimittaja 

746 Suomen Kansa 10.10.1905; Välkevirta ja Ojala 1979, 17–18.
747 Messman (vuodesta 1907 lähtien Miesmaa) hoiti tehtävää vuoteen 1911 saakka.
748 Torvelainen oli tuolloin Wiipuri-lehden päätoimittajana.
749 Dahlberg (vuodesta 1907 lähtien Alhovuori) aloitti lehtityön Uuden Suomettaren ja Aamulehden 

avustajana, työskenteli Aamulehden toimittajana ja toimitussihteerinä 1894–1905 ja päätoimittajana 
1905–12.
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E. E. Takala, varajäseniä olivat Uuden Suomettaren toimittaja Herman Savolainen (1876–
1921)750, Mikkelin Sanomien toimittaja Jaakko Tuomikoski (1885–1971)751 ja Wiipurin 
toimittaja Akseli Lipponen. Seuraavat puheenjohtajat olivat Akseli Rauanheimo (vuosi-
na 1911–12), K. N. Rantakari (vuosina 1912–19) ja Ernst Nevanlinna (vuosina 1919–22). 
Ensimmäinen sihteeri oli Herman Savolainen, seuraavat Akseli Lipponen, Emil Forsgren 
ja Juhana Wilhelm Tuura (1885–1963)752. Monella sanomalehtimiesyhdistyksen johtokun-
nan jäsenellä oli tiiviit siteet suomalaisen puolueen johtoon. 

Suomalainen Sanomalehtimiesliitto oli alusta lähtien aatteellinen eikä ammatillinen 
etujärjestö, vaikka liitto sääntöjensä mukaan puolusti myös toimittajien aineellisia etuja. 
Järjestö toimi varsin aktiivisesti ensimmäiseen maailmansotaan asti ja teki vuodesta 1910 
lähtien yhteistyötä kahden muun porvarillisen puolueen lehtimiesyhdistyksen kanssa. 

Kansallisen kokoomuksen ja Kansallisen edistyspuolueen perustaminen vuonna 1918 
aiheutti muutoksia myös nuorsuomalaisten ja vanhasuomalaisten lehtimiesyhdistyksiin. 
Suomalaiseen Sanomalehtimiesliittoon tuli uusia jäseniä, kun osa entisistä nuorsuomalai-
sista siirtyi kokoomuksen jäseniksi.753 Heihin kuului muun muassa yhdistyksen sihteeriksi 
vuonna 1919 valittu J. W. Tuura, entinen Helsingin Sanomien toimituksen jäsen.

Nuorsuomalainen Sanomalehtimiesyhdistys perustettiin syyskuussa 1906. Yhdistyksen 
historian kirjoittajan Isto Mikkosen mukaan yhdistyksen perustamisen syitä olivat lähes-
tyvien eduskuntavaalien lisäksi puolueen sisäisten erimielisyyksien kärjistyminen. Yh-
distys pyrki ohjaamaan jäsentensä poliittisia kannanottoja ja luomaan yhtenäistä sisältöä 
nuorsuomalaiselle aatteelle. Samalla toivottiin, että puoluelehtien toimittajien sisäinen de-
batti siirtyisi lehtien palstoilta yhdistyksen suojiin.754

Sanomalehtimiesyhdistyksen perustamista käsiteltiin ensimmäisen kerran 5.–6.4.1906 
pidetyssä nuorsuomalaisten maaseutulehtien tapaamisessa. Koollekutsujat olivat valtiopäi-
ville osallistuvia toimittajia, ja kokoukseen osallistui edustajia lähes kaikista nuorsuomalai-
sista maakuntalehdistä. Kokouksen avasi Keski-Suomen päätoimittaja Kyösti Kanniainen, 
puheenjohtajana toimi Tampereen Sanomien päätoimittaja Severi Nuormaa ja sihteerinä 
Keski-Savon päätoimittaja Knut Sarlin (1882–1923)755. Kokouksesta raportoitiin laajasti 
monissa nuorsuomalaisissa sanomalehdissä, millä korostettiin tilaisuuden merkitystä ko-
ko nuorsuomalaiselle puolueelle. 

Kokouksessa sovittiin nuorsuomalaisten maakuntalehtien yhteistyön tiivistämisestä ja 
nuorsuomalaisten sanomalehtien tiedonantotoimikunnan perustamisesta sekä pohdit-

750 Savolainen oli Uuden Suomettaren toimittajana vuodesta 1897–1910.
751 Tuomikoski oli Mikkelin Sanomien aputoimittajana 1905–06, aikakauslehti Raatajan toimitussihteerinä 

1908, Vaasa-lehden päätoimittajana 1913–24, Uuden Suomen toimittajana (päätoimittajan apulaisena) 
1924–27 ja 1930–31, Iltalehden päätoimittajana 1927–30 ja Aamulehden päätoimittajana 1931–56.

752 Tuura (aiemmin Thurlsson) oli Suomalaisen Uutistoimiston palveluksessa 1910, Helsingin Sanomien 
toimittajana 1910–18, Uuden Suomen päätoimittajana 1919 ja pakinoitsijana 1932–55. Lisäksi hän toimi 
Savon toimittajana 1920–22, Aamuviestin päätoimittajana 1924–25, Iltalehden vakinaisena avustajana 
1925–30 ja Ajan Sanan pakinoitsijana ja toimittajana 1930–32.

753 Suomen Kansa 10.10.1905; Karisto 2005, 130–133.
754 Mikkonen 2006, 12.
755 Sarlin oli Suomen Kansan toimitussihteerinä 1901–02, Keski-Savon päätoimittajana 1903–15, 

Pohjanlahden päätoimittajana 1915–18, Rauman Lehden päätoimittajana 1918–19, Valkoinen Suomi 
-lehden toimittajina 1918 ja Lahden päätoimittajana 1919–23.
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tiin uuden uutistoimiston perustamismahdollisuuksia. Toimittajien koulutuksesta alusti 
Kyösti Kanniainen, mutta aiheen laajempi käsittely siirtyi tuleviin kokouksiin. Helsingin 
Sanomien toimittajat eivät osallistuneet kokoukseen. Poissaolon arveltiin johtuvan joko 
työkiireistä tai epäilystä, että kokouksen järjestäminen oli ”pääskysten” juoni Helsingin 
Sanomien johtokunnan kukistamiseksi.756

Helsingin Sanomien vastahakoisuuden syy lienee ollut puolueen sisäisten erimielisyyk-
sien ohella vanhan sanomalehtimiesyhdistyksen olemassaolo. Eero Erkon johtama vanha 
yhdistys edusti edelleen suomalaisia toimittajia sekä viranomaisten että kansainvälisen yh-
teisön suuntaan, eikä ajatusta yhteistyön jatkamisesta ruotsinkielisten toimittajien kanssa 
ollut vielä kokonaan haudattu. 

Yhdistyksen varsinainen perustamiskokous pidettiin Helsingissä 23.–24.9.1906. Siihen 
osallistuivat muun muassa Helsingin Sanomien päätoimittaja Severi Nuormaa, lehden 
”kakkosmies” Santeri Ingman, toimitussihteeri Kaarlo Frisk ja ulkomaanosaston toimitta-
ja Jaakko Laurila.  Maakuntalehtien päätoimittajista paikalla olivat Tampereen Sanomien 
Kyösti Kanniainen, Viipurin Sanomien Kaarlo Kytömaa, Laatokan Kaarlo Samuli Kaikko-
nen (1864–1929)757, Lahden Lehden Rudolf Holsti (1881–1945)758, Keski-Suomen Walteri 
Montin (1876–1922)759 ja Otavan Viktor August Marjanen (1870–1936)760. 

Yhdistyksen jäseniksi hyväksyttiin vain nuorsuomalaisissa sanomalehdissä vakinaisesti 
työskentelevät toimittajat, joita oli tuossa vaiheessa noin 80–90 henkilöä.  Sääntöjen mu-
kaan yhdistys toimisi jäsentensä keskinäisen vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan välit-
täjänä, edistäisi ammatillista kehitystä ja tukisi jäsenten yhteiskunnallista ja taloudellista 
asemaa. Muista poliittisista lehtimiesyhdistyksistä poiketen yhdistyksen jäseniksi liitettiin 
automaattisesti kaikki nuorsuomalaisissa lehdissä työskentelevät toimittajat.761

Yhdistyksen toiminta käynnistyi kunnolla vasta huhtikuussa 1910 pidetyn ensimmäi-
sen vuosikokouksen jälkeen. Katalysaattorina toimi epäonnistunut yritys saada valtion ra-
hoittamia toimittajastipendejä toimittajien ulkomaanmatkoja varten. 

Nuorsuomalaisen puolueen puoluesihteeri Kaarlo Kytömaa hoiti yhdistyksen puheen-
johtajan ja sihteerin tehtäviä koko ensimmäisen toimintavuoden ajan. Yhdistyksen johto 
edusti puolueen sisäisessä jaossa pääosin ”varpusia”, ja johtokuntaan kuuluivat Santeri Iva-

756 Torvinen 1966, 46; Salmetar 2.5.1906. 
757 Kaikkonen oli Laatokan avustajana 1890-luvulla ja toimi lehden päätoimittajana 1900–07 (vastaavana 

toimittajana 1901–07).
758 Holsti oli Hämettären päätoimittaja 1903–05, Lahden Lehden päätoimittaja 1906–07 ja Helsingin 

Sanomien toimittaja 1905–17, josta ajasta Lontoossa kirjeenvaihtajana 1909–11.
759 Montin (myöhemmin Vuorelainen) oli Louhen toimittajana 1902–05, Perä-Pohjalaisen päätoimittajana 

1905–06 ja Keski-Suomen päätoimittajana 1907–09. 
760 Marjanen (aikaisemmin Bergman) oli Satakunnan avustajana 1892–94, Uuden Suomettaren avustajana 

1892–94, Auran avustajana 1892–94 ja toimitussihteerinä 1895–96, Uudenkaupungin Sanomien 
vastaavana toimittajana 1897–1900 ja 1924–36, Savonlinnan päätoimittajana 1900–01, Oulun 
Ilmoituslehden päätoimittajana 1902–04, Otavan päätoimittajana 1904–09, Keski-Savon päätoimittajana 
1918–19, Perä-Pohjolaisen päätoimittajana 1920–21 ja työskenteli vapaana toimittajana 1922–24.

761 Mikkonen 2006, 8–9, 21–25.
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lo, Kyösti Kanniainen, Eino Railo (1884–1948)762 ja K. A. Tarjanne (entinen Törnqvist). 
Vuonna 1911 yhdistyksen puheenjohtajuus siirtyi Santeri Ivalolle, joka hoiti tehtävää 

vuoteen 1920 saakka. Eero Erkko kuului johtokuntaan vuosina 1911–1917 ja toimi varapu-
heenjohtajana vuodesta 1913 lähtien. Vuodesta 1912 lähtien johtokuntaan kuuluivat myös 
Helsingin Sanomien poliittinen toimittaja Rudolf Holsti ja Turun Sanomien päätoimittaja 
Pontus Artti (1878–1936)763. Sihteerin tehtäviä hoiti vuoteen 1947 asti Helsingin Sanomien 
toimittaja Väinö Verneri Kilpi (1886–1965).764 

Yhdistyksen uudet säännöt hyväksyttiin huhtikuussa 1912. Sanomalehdistön edistämis-
tä koskevan kohdan poistaminen muutti Nuorsuomalaisen Sanomalehtimiesyhdistyksen 
selkeämmin toimittajajärjestöksi. Koska sanomalehden kustantajat olivat samaan aikaan 
tiivistäneet yhteistyötään, ja sanomalehtien talousasioiden käsittelylle oli perustettu oma 
fooruminsa, muutos oli luonnollinen. 

Tärkeimpiä vuosina 1910–1917 käsiteltyjä asioita olivat yhteistyö muiden sanomalehti-
miesjärjestöjen kanssa, stipendirahaston kartuttaminen ja toimittajakoulutuksen järjestä-
minen sekä puolueen lehtien keskinäisen kilpailun hillitseminen ja kirjeenvaihtajien suo-
jaaminen mahdollisissa selkkaustapauksissa. Muiden porvarillisten lehtimiesyhdistysten 
kanssa valmisteltiin työehtosopimusta, ja oman yhdistyksen piirissä työsopimusluonnok-
sia. 

Vuonna 1918 puoluekentässä tapahtuneet muutokset aiheuttivat muutoksia yhdistyk-
sen sääntöihin, ja samalla sääntöjä rukattiin uutta yhdistyslakia vastaavaksi. Tässä yhte-
ydessä luovuttiin myös puoluelehdissä työskentelevien toimittajien ”pakkoliittämisestä” 
yhdistyksen jäseniksi.765

Toisin kuin muut poliittiset sanomalehtimiesyhdistykset, ruotsinkielisten toimittaji-
en Finland Svenska Publicistförbund ei ollut virallisesti osa puolueorganisaatiota. Henrik 
Meinanderin mukaan on todennäköistä, että yhdistyksen perustajat pitivät itsestään sel-
vänä, että yhdistys tuki ruotsalaista kansanpuoluetta ilman että sitä tarvitsi sääntöihin tai 
pöytäkirjoihin merkitä. Monilla jäsenillä olikin luottamustehtäviä puolueessa, ja vuonna 
1919 eduskuntaan valittiin tusinan verran yhdistyksen jäseniä.766

Finland Svenska Publicistförbund perustettiin Helsingissä pääsiäissunnuntaina 1907. 
Ajankohdan valinta viittasi ensimmäisen lehtimiesyhdistyksen, Suomen Sanomalehtimie-
syhdistyksen, perinteiden jatkamiseen – lähes kaikki lehtimieskokoukset pidettiin pääsi-
äisen aikaan. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Axel Lille, ruotsalaisen kansanpuolu-
een puheenjohtaja ja päälehden Nya Pressenin päätoimittaja. Varapuheenjohtajana toimi 

762 Railo aloitti Kalevan ja Nuoren Suomen toimittajana 1905, oli Lahden Lehden päätoimittajana 
1907–08, Helsingin Sanomien toimitussihteerinä 1908–14, Uuden Päivän toimitussihteerinä 1917–18, 
Vapaan Sanan toimittajana 1918, Uuden Suomen toimittajana 1919–31 ja 1937–39 ja Kauppalehden 
kirjallisuusarvostelijana 1941–48.

763 Artti (aikaisemmin Tengström) oli Tampereen Sanomien toimitussihteeri 1906–10 ja Turun Sanomien 
päätoimittaja 1910–17.

764 Torvinen 1966, 48. Mikkonen 2006, 8, 24–25. Nuorsuomalainen sanomalehtimiesyhdistys 1906–1946, 22. 
V. V. Kilpi oli Kotkan Uutisten aputoimittaja 1905, Pohjan Pojan toimittaja 1906–08, Suomalaisen Kansan 
toimittaja 1908–11, Helsingin Sanomien toimittaja 1911–51 ja Iltasanomien toimittaja 1932–51.

765 Torvinen 1966, 60.
766 Wallén 2007, 17 ja 25; Henrik Meinanderin puhe 29.10.2006 Finland Svenska Publicistförbundin 

kokouksessa.
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Hufvudstadsbladetin päätoimittaja A. R. Frenckell, ja sihteerinä ja rahastonhoitajana G. R. 
Snellman. Muut hallituksen jäsenet olivat Arvid af Schultén, C. J. Tollet, Rafael Colliander 
ja Johan Hedberg.767

Pääosa johdon jäsenistä oli kuulunut Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen ydinryh-
mään ja osallistunut useisiin lehtimieskokouksiin. Johtokolmikon työnjako oli toimiva: 
Frenckell huolehti edustamisesta, Snellman keskittyi käytännön järjestötyöhön, ja Lille 
vastasi poliittisista linjakysymyksistä. Kun ruotsalaisen kansanpuolueen kehitys ei edennyt 
Lillen toivomaan suuntaan, hän vetäytyi pettyneenä puolueen johdosta 1917. Lehtimiesyh-
distyksen johdossa hän jatkoi kuitenkin kuolemaansa, kesäkuuhun 1921 asti.

Finland Svenska Publicistförbundista tuli käytännön syistä Helsinki-keskeinen yhdis-
tys, vaikka se korostikin olevansa koko maan suomenruotsalaisten yhdistys. Jäsenistö oli 
hyvin koulutettua ja se näkyi myös yhdistyksen hallituksessa – seitsemästä jäsenestä neljäl-
lä oli yliopiston loppututkinto. Jäsenmäärä oli perustamisvuotena 46, vuonna 1912 jäseniä 
oli jo 81, ja vuoteen 1921 mennessä jäsenmäärä oli noussut jo yli sataan.768

Yhdistyksen ovet pidettiin auki sanomalehdistön tukijoille ja ystäville varsinaisen am-
mattikunnan ulkopuoleltakin. Finland Svenska Publicistförbund suunnitteli suomenkie-
listen lehtimiesjärjestöjen tapaan lehtimieskoulutuksen tehostamista ja pyrki stipendein 
tukemaan jäsentensä ammatillisen osaamisen kehittämistä. Yhteiskunnallisten olojen tiu-
kentuessa vuodesta 1909 lähtien yhdistys keskittyi puolustamaan jäseniään viranomaisten 
kasvavaa painostusta vastaan.769

Porvarilliset lehtimiesyhdistykset pitivät yhteyttä kansainväliseen lehdistöyhdistykseen 
ja pohjoismaisiin kollegoihin. Vuosina 1907–1914 pidettiin kuusi kansainvälistä lehdistö-
kongressia: Bordeauxissa 1907, Berliinissä 1908, Triestessä 1910, Roomassa 1911 ja Köö-
penhaminassa 1914. Lontoossa 1909 pidetty kongressi luokiteltiin Ulf Jonas Björkin mu-
kaan konferenssiksi, ei kongressiksi. 

Kansainvälisiin kongresseihin saivat osallistua vain järjestön jäseniksi hyväksyttyjen 
lehtimiesyhdistysten lähettämät edustajat. Omien edustajien saaminen kansainvälisiin ko-
kouksiin olikin tärkeä motiivi ruotsinkielisten toimittajien järjestäytymiselle. 

Berliinin kongressiin osallistui edustajia kolmesta suomalaisesta lehtimiesyhdistykses-
tä, A. R. Frenckell Finlands Svenska Publicistförbundista, Väinö Hämeen-Anttila (1878–
1942)770 Suomalaisesta Sanomalehtimiesliitosta ja Santeri Ivalo Nuorsuomalaisesta Sano-
malehtimiesyhdistyksestä. A. R. Frenckell edusti järjestöään myös Lontoossa pidetyssä 
konferenssissa yhdessä Helsingin Sanomien kirjeenvaihtajan Rudolf Holstin kanssa.771

767 Landgren 2005; Wallén 2007, 21–22, 180–181.
768 Wallén 2007, 190.
769 Nygård 1987, 121; Grönvik 1971, 336–340. 
770 Hämeen-Anttila (aikaisemmin Andelin) oli Hämeen Sanomien toimittaja 1891–93 ja päätoimittaja 1898–

02 ja 1912–14, Hämeen Lehden näytenumerojen toimittaja 1902, Uusi Kotimaa -lehden toinen toimittaja 
USA:ssa 1896–98 ja päätoimittaja 1898, Mikkelin Sanomien päätoimittaja 1902–05, Partiolainen-lehden 
perustaja ja päätoimittaja 1917–19, Maailma-lehden perustaja ja päätoimittaja 1918–23 ja novellilehti 
Kansan Toverin perustaja.

771 Björk 1991; Nya Pressen 8.7.1907; Syd-Österbotten 13.7.1907; Östra Nyland 30.11.1907; 
Hufvudstadsbladet 25.9.1908; Suomalainen Kansa 25.9.1908; Helsingin Uutiset 14.9.1908; Karjalan 
Sanomat 15.9.1908; Kiertokirje kokouksen päätöksistä Eero Erkolle 1.4.1909. Eero Erkon arkisto. PA; 
Salmetar 7.8.1909; Hufvudstadsbladet 7.8.1909.
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Eurooppalaisten oikeusoppineiden lausunto Suomen oikeudellisesta asemasta valmis-
tui keväällä 1910, ja samana vuonna englantilaisten lehtimiesten ryhmä vieraili Suomessa. 
Vierailua järjesteli Lontoossa kirjeenvaihtajana toimiva Rudolf Holsti. Hän kokosi Eero 
Erkon pyynnöstä 15 arvovaltaisen englantilaisen lehtimiehen valtuuskunnan, ja vierailun 
isäntinä toimivat kaikki porvarilliset lehtimiesyhdistykset. Nuorsuomalaiset järjestivät vie-
raille päivälliset Alppilassa ja ruotsinkieliset lehtimiehet keräsivät varoja matka- ja majoi-
tuskulujen peittämiseen.772

Porvarillisten sanomalehtimiesjärjestöjen yhteistyö tiivistyi yhteiskunnallisten olojen 
tiukentuessa 1910-luvun taitteessa. Sanomalehtimiesjärjestöt vetosivat yhdessä kirjapaino-
jen johtajiin, etteivät he antaisi Painoasiain ylihallituksen sekaantua uusien lehtien perus-
tamiseen tai toimittajien vaihtamiseen. 

Vuonna 1913 järjestöt perustivat Suomen Sanomalehtijärjestöjen Keskusvaltuuskun-
nan. Yhteiselimen perustamista oli esittänyt jo vuonna 1911 Suomalaisen Sanomalehti-
miesliiton sihteeri Emil Forsgren, mutta aloite ei ollut tuolloin saanut laajempaa kannatus-
ta. Keskusvaltuuskunnan perustamista valmistelevaan komiteaan kuuluivat muun muassa 
Tampereen Sanomien päätoimittaja Kyösti Kanniainen ja Helsingin Sanomien toimitus-
sihteeri Kaarlo Frisk. Huolellisesta valmistelusta huolimatta keskusvaltuuskunnan toimin-
ta käynnistyi hitaasti ja tulokset jäivät melko laihoiksi. Merkittävimpiä tuloksia olivat toi-
mittajien työehtojen parantamiseksi tehdyt esitykset vuosina 1915–1917. 

Keskusvaltuuskunnan perustamista valmistelevassa komiteassa pohdittiin myös sosiaa-
lidemokraattien ottamista mukaan yhteistyöhön. Useammasta kuin yhdestä syystä päädyt-
tiin kuitenkin siihen, ettei sosiaalidemokraattista sanomalehtimiesyhdistystä voitu kutsua 
valtuuskunnan jäseneksi. Kolmella porvarillisella lehtimiesyhdistyksellä sitä vastoin näh-
tiin olevan yhteisiä etuja ajettavanaan, eivätkä poliittiset erimielisyydet muodostaneet enää 
ylipääsemättömiä esteitä yhteistyölle.773 

Sosiaalidemokraattien poisjättäminen johtui todennäköisesti poliittisten näkemysten 
vastakkaisuudesta. Osa syynä oli varmasti myös työväenlehtien toimittajia alhainen kou-
lutus ja perhetausta, mikä teki heistä sopimattomia ”sivistyneeseen seurusteluun”, joka oli 
tärkeä osa porvarillisten lehtimiesjärjestön toimintaa. Yhteistyön torjumiseen saattoi vai-
kuttaa myös se, että sosiaalidemokraattiset lehtimiehet olivat jo neuvotelleet työnantaja-
puolen kanssa palkkatariffit kaikille työväenlehtien toimittajille, joten yhteistyötä ei näiltä-
kään osin enää tarvittu.

6.2 Sosiaalidemokraattisten toimittajien ärhäkkä etujärjestö

Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto (SSSL) perustettiin joulukuussa 
1907. Yhteistoimintaan ajoivat taloudelliset ja poliittiset syyt, muun muassa viranomais-
ten työväenlehtiin ja niiden toimittajiin kohdistama painostus. Lehtiä vastaan nostettiin 
tiheästi painokanteita ja toimittajia tuomittiin vankeuteen tai sakkorangaistuksiin. Kus-

772 Wallén 2007, 25.
773 Mikkonen 2006, 51. Forsgren oli vanhasuomalaisen lehtimiesyhdistyksen sihteeri, ei puheenjohtaja, kuten 

Mikkonen kirjassaan toteaa.
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tantajien ja toimittajien välillä syntyi ajoittain kiistaa sakkojen ja vankeusajan palkkojen 
maksamisesta. 

Tilanteeseen kaivattiin pikaista korjausta. Yhdistyksen ensimmäisiä tehtäviä olikin 
palkkatariffeista sopiminen sosiaalidemokraattisia lehtiä kustantavien yhtiöiden ja osuus-
kuntien hallintojen edustajien kanssa. Samalla sovittiin mahdollisen vankeusajan palkoista 
ja sakkojen korvaamisesta. Sopimuksen sisällöstä kerrotaan tarkemmin hieman tuonnem-
pana.

Ensimmäinen yritys sosiaalidemokraattisen sanomalehtimiesyhdistyksen perustami-
seksi tehtiin jo heinäkuussa 1906. Turussa pidetyssä kokouksessa käsiteltiin sosiaalidemo-
kraattisten lehtien ja toimittajien suhdetta puolueeseen, puoluelehtien taloudellista yhteis-
työtä ja sanomalehtimiesyhdistyksen perustamista. Toimittajien lisäksi kokoukseen osal-
listui useita sosiaalidemokraattisten lehtien taloudenhoitajia ja työväenlehtien kustantajiin 
kuuluva Matti Vuolukka774. Forssan Sanomain toimittaja Alexander (Santeri) Nuortevalle 
(1881–1929)775 myönnettiin puheoikeus, koska lehti oli siirtymässä puoluelehdeksi. Aino-
ana naisena paikalla oli Palvelijatar-lehden toimittaja Iida Aalle-Teljo (1875–1955).776 Puo-
luehallintoa edusti kokouksessa puoluesihteeri Yrjö Sirola (1876–1936).777

Kokouksessa perustettiin Sosialidemokraattinen Toimittajaliitto, jonka kotipaikaksi tuli 
Tampere. Liiton johtoon valittiin – poissaolevina – Kansan Lehden toimittajat Kössi Kaatra 
(1882–1928)778, Timo Korpimaa (1883–1960)779 ja Väinö Jokinen. Valinnat osoittautuivat 
yhdistyksen kannalta kehnoiksi. Väinö Jokinen siirtyi pian Työmiehen toimitussihteeriksi, 
Kössi Kaatra muutti Helsinkiin muihin tehtäviin ja myös Korpimaa kyllästyi lehden rahoi-
tusongelmiin ja irtisanoutui lehdestä. Liitosta jäi jäljelle vain kirjelomakkeet ja joiltakin 
jäseniltä perityt jäsenmaksut. Merkittävimmät perustamiskokouksessa sovitut asiat kui-
tenkin etenivät: Oulussa pidetyssä puoluekokouksessa tehtiin päätökset työväenlehtien ja 
puolueen välisten suhteiden järjestämisestä sekä toimittajien asemasta puolueessa.780

Yhdistyksen toiminta käynnistyi uudelleen seuraavan vuoden syksyllä, ja järjestön nimi 
vaihtui Suomen Sosialidemokraattiseksi Sanomalehtimiesliitoksi. Kansan Lehden toimi-
tuksessa joulukuussa 1907 pidetyssä perustamiskokouksessa oli paikalla 25 henkilöä 12 eri 
lehdestä. Joukossa oli useita taloudenhoitajia ja kolme vapaata kirjailijaa.781 

774 Vuolukka oli Kansan Lehden toimittajana 1899–1904.
775 Nuorteva (aiemmin Nyberg) oli Forssan Sanomien vastaavana toimittaja 1904–06, Yhdenvertaisuus-

lehden vastaavana toimittajana 1906–07, Sosialistin vastaavana toimittajana 1908 ja Kansan Lehden 
päätoimittajana 1908–11.

776 Aalle (myöhemmin Aalle-Teljo) oli Palvelijatar-lehden toimittajana 1905–06. 
777 Sirola oli Wiipuri-lehden toimittajana 1898 ja 1900, Kotkan Sanomien toimittajana 1903, Kansan Lehden 

toimitussihteerinä 1904–05, Työmiehen toimittajana ja toimitussihteerinä 1906–09 ja toimittajana 
1914–17, Sosialistisen Aikakauslehden toimittajana 1906–08 ja avustajina 1920 sekä Folktribunenin 
toimittajana vuodesta 1907 alkaen. Lisäksi hän toimitti Työväen kalenteria, toimi Revontulet-lehden 
(Luulaja) toimittajana 1923 ja Kommunisti-lehden toimittajana Leningradissa 1929–36.

778 Kaatra (aikaisemmin Lindström) oli Kansan lehdessä vakinaisena avustajana ja toimittajana 1904–
06, Oikeus-lehden toimittajana 1906, Työväen Kevätlehden toimittajana 1906, ja Kansan Tahdon 
toimitussihteerinä 1917–18.

779 Korpimaa (aikaisemmin Helenius) oli Kansan Lehden toimittajana 1906–07.
780 Raitio 1947, 65–66; Kansan Lehti 50-vuotias, 1948, 228; Suomen Sosialidemokraattisen puolueen 

viidennen edustajakokouksen pöytäkirja. Kokous pidetty Oulussa 20–27. p:nä elokuuta 1906.
781 Raitio 1947, 67–68.
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Sääntöjen mukaan ”…liiton tarkoituksena on olla sosialidemokraattisen sanoma- ja ai-
kakauslehdistön toimituksissa ja taloudenhoidossa työskentelevien ja työskennelleiden se-
kä pääasiallisesti kirjallisella työllä toimeentulevien henkilöiden yhdyssiteenä ynnä valvoa 
ja edistää näiden ammatillista kehitystä ja tukea taloudellista asemaa.” 

Jäseniksi pääsivät myös sosiaalidemokraattiset kirjailijat. Palkkauskysymyksistä päätet-
täessä päätöksentekoon saivat osallistua vain ne liiton jäsenet, jotka varsinaisesti työsken-
telivät sillä alalla, jota palkkakysymys välittömästi koski. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi 
valittiin Kansan Lehden päätoimittaja Kaapo Murros (1875–1951).782 Liittotoimikuntaan 
kuuluivat hänen lisäkseen tamperelaiset Anton Huotari ja K. J. Jokisalo sekä heidän vara-
miehinään Alexander Halonen ja Aarne Orjatsalo (1883–1941)783. 

Liiton johdon keskittäminen Tampereelle saattoi johtua puhtaasti käytännön syistä, 
mutta todennäköisempää on, että valinnoilla korostettiin liiton itsenäisyyttä pääasiassa 
helsinkiläisten miehittämästä puoluehallinnosta. 

Vuonna 1906 pidettyyn kokoukseen verrattuna päätöksissä oli suuri ero: enää ei puhut-
tu puolueen ja lehtien suhteesta tai kohdistettu esityksiä puoluekokoukselle, vaan keski-
tyttiin ammatillisiin ja edunvalvonnallisiin kysymyksiin. Vaatimukset ja toiveet osoitettiin 
lehtiyhtiöille ja osuuskunnille, ei enää puolueelle.

Yhdistys liittyi Suomen Ammattijärjestöön ja keskittyi ajamaan jäsentensä ammatilli-
sia etuja. Palkkojen lisäksi kannettiin huolta toimittajien ammattitaidon kartuttamisesta, 
johon pyrittiin saamaan parannusta oman stipendirahaston perustamisella. Liitto kokosi 
myös tietoa puoluelehtien saamista painokanteista ja rangaistuksista ja julkaisi niistä tilas-
toja. Ensimmäisinä vuosina liitossa keskusteltiin myös puoluelehtien välisestä uutisvaih-
dosta, kustannustoiminnan yhdistämisestä ja kunnallisten ja virallisten ilmoitusten saa-
misesta sosiaalidemokraattisiin lehtiin. Lehtien taloudelliset kysymykset jäivät kuitenkin 
seuraavina vuosina vähemmälle huomiolle, ja liitto keskittyi palkkatariffien aikaansaami-
seen.784

Liiton jäsenmäärä kasvoi nopeasti: syksyllä 1908 Suomen Sosialidemokraattisessa Sa-
nomalehtimiesliitossa oli jo yli 50 jäsentä, ja vuosikokouksessa todettiin, että nekin puo-
luelehtien toimittajat, jotka eivät vielä kuuluneet liittoon, olivat siihen luvanneet liittyä. 
Vakinaisten toimittajien ”pakkojäsenyys” sisällytettiin myös seuraavina vuosina hyväksyt-
tyihin palkkatariffeihin.785

Yhdistyksen puheenjohtaja vaihtui poliittisten erimielisyyksien takia vuonna 1909. 
Kotkan puoluekokouksessa yhdistyksen puheenjohtaja Kaapo Murros kritisoi puolueen 
keskittymistä parlamentaariseen toimintaan ja vaati resurssien siirtämistä puoluetyön 
järjestämiseen, valistustyöhön ja paikallisen tuotannon ja autonomian vahvistamiseen. 
Murros moitti myös puoluelehtiä vaatien niitä syventämään lukijoiden yhteiskunnallista 

782 Murros oli Tampereen Sanomien toimittajana 1895–96 ja päätoimittajana 1900, Aamulehden 
aputoimittajana 1898–1900, Päivälehden toimittajana lyhyen aikaa, Kalevan aputoimittajana 1901, sen 
jälkeen Yhdysvalloissa Päivälehden, Siirtolaisen ja Amerikan Työmiehen toimittajana 1902–06. Suomeen 
palattuaan hän oli Sosialistin toimittajana 1906–07 ja päätoimittajana kahteen otteeseen 1907 ja 1910 sekä 
toimi Kansan Lehden päätoimittajana 1907–09.

783 Orjatsalo oli Yhdenvertaisuus-lehden päätoimittajana 1907. 
784 Raitio 1947, 71–72; Välkevirta ja Ojala 1979, 24, 74–75, 84–88.
785 SSSL:n säännöt 1907, 1§ ja 2§; Raitio 1947, 68–69, 86–88.
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ja taloudellista ymmärrystä ja hankkimaan palstoilleen sosialistista maailmankatsomus-
ta monipuolisesti selventävää lukemista. Murroksen ajatukset eivät saaneet kokouksessa 
laajempaa kannatusta, ja hän jätti kokouksen jälkeen paikkansa yhdistyksen johdossa ja 
Kansan Lehden toimituksessa.786 

Heti puoluekokouksen jälkeen pidetyssä lehtimiesyhdistyksen vuosikokouksessa uu-
deksi puheenjohtajaksi valittiin Anton Huotari ja toimikunnan jäseniksi Alexander Ha-
lonen ja Kaarlo Harvala. Kokouksen tärkeimmät kysymykset koskivat palkkatariffien 
käyttöönottoa, lehtimiesstipendejä ja lehtien toimitustapaa. Kokouksessa korostettiin 
yhdistyksen kasvatuksellista merkitystä ja vedottiin jäseniin, että he esiintyisivät kaikissa 
kysymyksissä sosiaalidemokraattista aatetta vastaavalla tavalla.787 Viittaus sosiaalidemo-
kraattisten arvojen mukaiseen käyttäytymiseen liittyi suoraan puoluekokouksessa tapah-
tuneeseen mielenilmaukseen.

Puoluetoimitsijoiden ja lehtimiesten alkoholinkäyttö ja putkareissut aiheuttivat puolu-
eessa jatkuvasti paheksuntaa, ja raittiuskysymystä käsiteltiin myös Kotkan puoluekoko-
uksessa. Asian käsittelyyn pyydettiin ennakkoon jo 60 puheenvuoroa, mikä kertoi tulossa 
olevasta kiihkeästä mielipiteenvaihdosta. Protestiksi työväenlehtien toimittajat marssivat 
ulos kokoussalista: heidän mielestään kallista kokousaikaa haaskattaisiin turhanpäiväiseen 
asiaan.788

Toimittajat palasivat myöhemmin saliin ja perustelivat mielenilmaisuaan seuraavasti: 
”… meitä sos. dem. sanomalehtien kirjeenvaihtajia ei suinkaan mielenosoitukselliseen me-
nettelyymme johtanut halu terrorisoida puoluekokousta asiassa, jossa useat meistä ehdot-
tomalla raittiudellaan ovat osoittaneet kantansa, vaan ajoi meidät ilman sen edellä käypää 
neuvottelua poistumaan paikoiltamme se tavaton itsensähillitsemisen puute, jopa skanda-
liseeraushalua osoittava kiihko, jolla useat kokouksen edustajat nähtävästi esiintyivät jo en-
nen kuin itse asiaan oli käsiksi päästy. Meidän täytyy tunnustaa, että mainittu esiintyminen 
ei ainoastaan meissä herättänyt (epä)kunnioitusta sellaisien aikaansaajiin, emmekä usko, 
että kylmäveriset puoluetoverit voivat tuntea erityistä ihailua sellaiseen kokousesiintymi-
seen…”

Toimittajien mielenilmaus synnytti kokousedustajissa voimakkaita tunteita, ja monet 
heistä tulkitsivat ulosmarssin raittiuskysymyksen vastustamiseksi. Asiasta käytiin pitkä 
ja kiihkeä keskustelu, jossa ruodittiin perusteellisesti luottamushenkilöiden aiheuttamia 
skandaaleja. Kansan Tahdon mukaan luottamushenkilöiltä ei kuitenkaan enää vaadittu eh-
dotonta raittiutta, mitä lehti piti jo huomattavana edistysaskeleena.789 

Mielenilmaus kertoo sosiaalidemokraattisten toimittajien ammatillisen identiteetin ja 
yhteenkuuluvuuden lujittumisesta, mutta myös kärsimättömyydestä puolueen jäsenten 
“ahdasmielisyyttä” ja asioihin puuttumista kohtaan. Toimittajat kuuluivat sosiaalidemo-
kraattisen liikkeen mielipidejohtajiin ja reagoivat voimakkaasti, jos heidän itsenäisyytensä 
yritettiin puuttua.

786 Raitio 1947, 74–75, 90 – 91; Suomen Sosialidemokraattisen puolueen kuudennen edustajakokouksen 
pöytäkirja. Kokous pidetty Kotkassa 8–13 p:nä syyskuuta 1909.  

787 Kansan Lehti 16.9.1909. Kirjoitus on todennäköisesti lehden päätoimittaja Anton Huotarin tekemä.
788 Kansan Tahto 16.9.1909; Suomen sosialidemokraattisen puolueen kuudennen edustajakokouksen 

pöytäkirja. Kokous pidetty Kotkassa 8-13 p:nä syyskuuta 1909.
789 Kansan Tahto 16.9.1909.
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Seuraavana vuonna yhdistyksen puheenjohtajuus siirtyi Tampereelta Helsinkiin. Liiton 
johtoon valittiin Työmies-lehdestä vastaava toimittaja Emil Elo (1879–195), ja hallitukseen 
tulivat hänen lisäkseen taloudenhoitaja Albin Karjalainen ja toimittaja Kullervo Manner 
(1880–1936).790 Siirrolla oli selvä poliittinen merkitys, sillä liiton johto siirtyi nyt kansan-
lehteläisiltä siltasaarelaisille.

Seuraavina vuosina yhdistyksen toiminta keskittyi työehtoihin liittyvään edunvalvon-
taan. Palkkiotariffeja laajennettiin ja niihin lisättiin määräykset lehtien taloudenhoitajien 
palkoista. Heidän palkanmäärittelynsä poikkesi kuitenkin toimittajien palkkaehdoista si-
käli, että heille määriteltiin pohjapalkat, joiden päälle tuli palkkiot kirjapainon, kirjakau-
pan ja kirjansitomon johtamisesta.791 

6.3 Ensimmäiset työehtosopimushankkeet

Vuosisadan vaihteeseen asti sanomalehtien yhteisiä asioita käsiteltiin yleisissä sanomaleh-
timieskokouksissa ja sanomalehtimiesyhdistyksen valtuuskunnassa. Kun toimittajien am-
matillinen yhteistyö siirtyi poliittisiin sanomalehtimiesyhdistyksiin, lehtien kustantajille 
ei jäänyt enää foorumia, jossa lehdistön taloudellisia ja muita yhteisiä asioita olisi voitu 
käsitellä. Tilalle tarvittiin uudenlaisia yhteistyörakenteita, jotka mahdollistivat yhteistyön 
harjoittamisen yli puoluerajojen.

Yhteistyö rakentui pienin askelin vuodesta 1906 lähtien. Ensin helsinkiläisten sanoma-
lehtien taloudenhoitajat – Emil Vainio Helsingin Sanomista, Ilmari Voionmaa Uudesta 
Suomettaresta, Berndt Grönlund Hufvudstadsbladetista ja C. A. Löfgren Suomalaisesta 
Kansasta – pitivät yhteisiä neuvottelukokouksia, sitten neuvotteluihin kutsuttiin myös Hel-
singin ulkopuolella ilmestyvien lehtien taloudenhoitajia. 

Porvarillisten lehtien taloudenhoitajain kokous pidetiin Helsingissä 15.11.1908. Ko-
kousta johti Hufvudstadsbladetin omistaja-päätoimittaja A. R. Frenckell ja paikalla oli 
edustajia lähes 40 sanomalehdestä. Seuraavassa kokouksessa syyskuussa 1909 sovittiin 
säännöllisemmän yhteistoiminnan aloittamisesta, ja sitä valmistelemaan asetettiin työryh-
mä, johon tuli edustajia Helsingistä, Viipurista, Turusta, Tampereelta ja Mikkelistä.792 

Ensimmäinen lehdenkustantajien yhteenliittymä, Suomen Lehtikustantajat (Finlands 
Tidningsutgivare) perustettiin 18.9.1910. Perustavaa kokousta johti Aamulehden isän-
nöitsijä K. A. Tuomola ja sihteerinä oli Uuden Suomettaren taloudenhoitaja Väinö Jalava. 
Toimikuntaa tulivat Emil Vainio (Helsingin Sanomat), Bernd Grönlund (Hufvudstadsbla-
det) ja Väinö Jalava, C. J. Tollet (Wiborgs Nyheter), J. Pärnänen (Savonlinna), H. V. Lyly 
(Turun Sanomat) ja K. A. Tuomola (Aamulehti). Lehtikustantajain ohjesäännössä kokous-
ten tavoitteeksi määriteltiin sanomalehtien taloudellisten olojen parantaminen, yhteisten 
menettelytapojen hakeminen ja toverillinen yhdessäolo lehtien taloudenhoidossa työsken-
televien henkilöiden kesken. Toimikunnan puheenjohtajana oli Bernd Grönlund ja sihtee-

790 Raitio 1947, 76–78, 90–91. Emil Elo oli Työmiehen vastaavana toimittajana 1907–11. Kullervo Manner oli 
Uusimaa-lehden toimittaja 1900–05 ja toimitussihteeri 1905–06, Työläinen-lehden päätoimittaja 1907–
09, Työmiehen toimittaja 1910–18.

791 Raitio 1947, 88.
792 Viranko 1966, 21–22.
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rinä Helsingin Sanomien taloudenhoitaja.793

Vuonna 1915 alettiin valmistella kiinteämpiä yhteistyömuotoja, ja toukokuussa 1916 
pidetyssä Suomen Lehdenkustantajain ylimääräisessä kokouksessa päätettiin perustaa 
Suomen Sanomalehdenkustantajain Liitto (Finlands Tidningsförläggareförbund). Samalla 
päätettiin, että lehdenkustantajien toiminta lakkautettaisiin ja varat siirrettäisiin uudelle 
liitolle. Perustavaan kokoukseen 24.9.1916 osallistui noin 30 henkilöä, jotka edustivat noin 
60 eri lehteä. Kokousta johti Helsingin Sanomien päätoimittaja Eero Erkko. Liiton johto-
kunnan puheenjohtajaksi valittiin A. R. Frenckell (Hufvudstadsbladet) ja jäseniksi Väinö 
Jalava (Uusi Suometar) ja Aarne Kauppila (Helsingin Sanomat), Kaarlo Kytömaa (Maa-
kauppias), H. V. Lyly (Turun Sanomat), Eugéne Nygrén (Åbo Underrättelser), Väinö Ara-
järvi (Aamulehti), K. O. Kivekäs (Etelä-Suomen Sanomat) ja T. Tervola (Karjala). Varajä-
seniksi tulivat Bernd Grönlund (Hufvudstadsbladet), Hj. Öhrnberg (Tampereen Sanomat) 
ja Yrjö Similä (Rakennustaito).794

Vuonna 1916 Suomen Sanomalehdenkustantajain Liittoon liittyi 63 lehteä, ja vuonna 
1920 jäsenmäärä oli noussut jo 107 julkaisijaan. Jäseniin kuului myös useita aikakauslehtiä. 
Sosiaalidemokraattiset lehdet perustivat vuonna 1917 oman Työväen Kustannusliikkeiden 
Liiton, ja yhteistyö kustantajajärjestön välillä oli 1930-luvulta lähtien melko tiivistä.795 

Kustantajien järjestäytyminen vauhditti välillisesti toimittajien työehtosopimushank-
keita. Sanomalehdenkustantajain pääasiallinen kiinnostus keskittyi kuitenkin lehtitalou-
den muihin kysymyksiin, muun muassa tilaus- ja ilmoitusmarkkinoihin ja yhteisiin han-
kintoihin.

Toimittajien palkoista sovittiin 1900-luvun alkupuolella, kuten aikaisemminkin, henki-
lökohtaisesti lehden kustantajan – tai kustantajaa edustavan päätoimittajan – ja toimittajan 
välillä. Yhteisiä, koko alaa koskevia palkkanormeja ei ollut.796 Toimittajien palkat pysyivät 
1910-luvulla samalla tasolla kuin vuosisadan vaihteessa, mutta jonkin verran muutoksia 
oli myös tapahtunut. Esimerkiksi Uuden Suomettaren päätoimittaja Akseli Rauanheimo 
käytti vuonna 1913 omasta 12 000 markan (vuoden 2014 rahanarvon mukaan 46 700 eu-
roa) vuosipalkastaan kymmenesosan kirjurin palkkaamiseen lehden levikkityötä varten. 
Elokuussa 1915 uudeksi päätoimittajaksi kutsutun P. J. Hynnisen peruspalkka oli sodan ta-
kia kymmenesosan pienempi kuin edeltäjänsä. Päätoimittajan poliittisille apulaisille, ”ases-
sori” A. H. Virkkuselle ja Ernst Nevanlinnalle maksettiin tehtävästä 2 000 markkaa (noin 
7 800 euroa) vuodessa, ja lisäksi Nevanlinna sai pääkirjoituksista 40 markkaa (156 euroa) 
kappaleelta.797

Palkan ohella Uudessa Suomettaressa oli muitakin työsuhde-etuja. Esimerkiksi lehden 
pitkäaikaiselle toimitussihteerille J. W. Miesmaalle maksettiin vuodesta 1915 lähtien elä-
kettä 3 000 markkaa (10 067 euroa) vuodessa. Miesmaan kuoleman jälkeen vuonna 1917 
leski sai vielä 1 200 markan (4 027 euroa) kerta-avustuksen. Maailmansodan alettua hinnat 
nousivat nopeasti, ja entisellä palkalla oli vaikea tulla toimeen. Tilanteen korjaamiseksi 

793 Viranko 1966, 22–23. Emil Vainion jälkeen Helsingin Sanomien taloudenhoitajaksi tuli Aarne Kauppila, 
joka toimi vuosina 1916–18 Suomen Sanomalehdenkustantajain Liiton asiamiehenä.

794 Viranko 1966, 23.
795 Viranko 1966, 28–29. 
796 Joissakin lehdissä, muun muassa Päivälehdessä ”rivitoimittajien” palkoista ja ehdoista päätti päätoimittaja.
797 Vesikansa 1997, 165.
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Uuden Suomettaren toimittajien palkkoja nostettiin, ja marraskuussa 1916 heille alettiin 
maksaa ”kalliin ajan lisää”, jonka määrä oli 100–400 markkaa (248–992 euroa) vuodessa. 
Tämä ei kuitenkaan riittänyt kattamaan hintojen nousua.798

Toimittajien palkka- ja työehtojen yleistä tasoa kuvannee – ainakin viitteellisesti – Suo-
men Tietotoimistossa vuonna 1915 sovitut työehdot. Toimitusjohtaja K. V. Puuskan pal-
kaksi sovittiin 7 200 markkaa (24 160 euroa) vuodessa, ja kolmen seuraavan vuoden pal-
kankorotuksiksi 600 markkaa (2 013 euroa) vuodessa. Vakinaisen palkan lisäksi Puuskalle 
luvattiin yhtiön puhtaasta vuosivoitosta 10 prosenttia provisiota sekä kuuden viikon mit-
tainen kesäloma. Toimensa ohella Puuska sai pitää Helsingin kaupunginvaltuuston no-
taarin viran, mutta ehtona oli, että se ei häirinnyt toimitusjohtajan tehtävän hoitamista. 
Suomen Tietotoimiston muiden työntekijöiden palkat vaihtelivat vuonna 1915 noin 3 600 
markasta (12 080 euroa) 4 800 markkaan (16 106 euroa) vuodessa.799

Inflaatio oli nakertanut palkkojen ostovoimaa jonkin verran ja nykyrahaksi muutettuna 
palkkasummat vaikuttavat melko alhaisilta, mutta kun niitä verrataan tuon ajan keskiansi-
oihin, palkkataso asettuu oikeaan haarukkaan. Erityisesti suurissa helsinkiläisissä lehdissä 
toimittajien palkkataso oli edelleen muihin ammatteihin verrattuna erittäin hyvä – mies-
ten ja naisten keskimääräinen vuosiansio Suomessa oli vuonna 1912 noin 1160 markkaa 
(noin 4 500 euroa).800

Työväenlehtien palkat olivat jonkin verran alemmat kuin porvarillisten lehtien toimit-
tajien. Ensimmäinen sosiaalidemokraattisten lehtien toimittajia koskeva tariffi neuvotel-
tiin työväenlehtien kustantajien kanssa vuonna 1908, ja se tuli voimaan seuraavan vuoden 
alussa. Palkkataulukot perustuivat ilmestymiskertojen ja palstamäärän pohjalta rakennet-
tuun luokittelujärjestelmään. 

Tariffiin tehtiin joulukuussa 1910 jonkin verran muutoksia, muun muassa lisättiin alin 
palkkaryhmä pienten työväenlehtien toimittajia varten. Uusi palkkatariffi astui voimaan 
vuoden 1911 alussa. Palkkataulukko oli jaettu kuuteen eri palkkaluokkaa, ja korkeimpaan 
kuului ainoastaan puolueen päälehti Työmies. Lehden päätoimittajan kuukausipalkka oli 
325 markkaa, toimitussihteerin 300 markkaa ja toimittajien 275 markkaa. Harjoittelijoiden 
palkat vaihtelivat kokemuksen mukaan 150 markasta 175 markkaan kuukaudessa. Muissa 
palkkaluokissa päätoimittajan palkat vaihtelivat 175 markasta 275 markkaan, toimitussih-
teerin 200 markasta 250 markkaan, toimittajien 150 markkaan 200 markkaan ja harjoitte-
lijoiden 100 markasta 150 markkaan kuukaudessa.801

Palkkatariffiin sisältyi muutamia huomautuksia. Toimittajapalkkoihin olivat oikeutettu-
ja henkilöt, jotka sitä ennen olivat työskennelleet jonkin sanomalehden palveluksessa vaki-
naisena toimittajana tai harjoittelijana vähintään 18 kuukautta. Sääntö ei koskenut ennen 
tariffin voimaantuloa solmittuja sopimuksia, eikä silloin, jos paikka täytettiin vain kuudek-

798 Vesikansa 1997, 184–186.
799 Oy Suomen Tietotoimisto. Johtokunnan kokous. Luonnos pöytäkirjaksi 4.6.1915. Eero Erkon arkisto. 

PA; Sopimus Suomen Tietotoimiston ja K.V. Puuskan välillä 4.6.1915. Eero Erkon arkisto. PA. Puuskan 
sopimus alkoi 10.5.1915.

800 Suomen taloushistoria 3, 1983.
801 Raitio 1947, 84–90. Kansan Tahto kuului III a-luokkaan ilmestyessään keskimäärin 6-palstaisen. 

Harjoittelijoille maksettiin alemman palkkaryhmän mukaan ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana. 
Harjoitteluajan kokonaispituus oli 18 kuukautta. Vuoden 2014 rahanarvon mukainen kerroin vuodelle 
1911 on 3,968 euroa. 
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si kuukaudeksi. Toimittajalle korvattiin myös ilman tämän omaa syytä painokanteista saa-
mat sakot ja ja maksettiin palkka mahdolliselta vankeusajalta. Kaikille 11 kuukautta saman 
lehden palveluksessa olleille toimittajille myönnettiin yhden kuukauden kesäloma täydellä 
palkalla. Sairaustapauksissa palkkaa maksettiin kahden viikon ajalta. Irtisanomisaika jä-
tettiin osapuolten itsensä sovittavaksi. Lehtien taloudenhoitajille sovittiin oma tariffinsa, 
200–250 markkaa kuukaudessa.802

Myöhemmin myös lehtien avustajille neuvoteltiin omat palkkiotariffit, jotka perustuivat 
palstamillimetriperiaatteelle. Ensimmäisen maailmansodan aikana palkkoihin sisällytet-
tiin kalliin ajan lisä, joka korvasi osittain elinkustannusten kohoamisen.803 

Työväenlehtien toimittajien palkkatariffit seurailivat kirjapainotyöntekijöiden palkkoja. 
Vuonna 1910 latojien keskiansiot olivat Senaatin kirjapainossa 172 markkaa kuukaudessa, 
konelatojien 223 markkaa ja kirjanpainajien 221 markkaa kuukaudessa.804 Kun konelatoji-
en palkkoja verrataan toimittajien palkkoihin, eroa ei ole kovin suuri.

Työväenlehtien toimittajien ja kirjapainotyöntekijöiden palkkaerot muistuttavat Tans-
kassa samaan aikaan vallinnutta tilannetta. Pienissä maaseutulehdissä tanskalaisten toi-
mittajien ja latojien palkat olivat 1910-luvulla hyvin samalla tasolla. Suuremmissa maa-
kuntalehdissä palkkaerot olivat jo huomattavasti suuremmat, ja suurissa joka päivä ilmes-
tyvissä kööpenhaminalaisissa lehdissä toimittajat saivat kirjapainotyöntekijöihin verrattu-
na tuplasti palkkaa.805

Työehtojen yhtenäistämistarve heräsi porvarillisella puolella hieman myöhemmin kuin 
sosiaalidemokraattien lehtimiesyhdistyksessä. Porvarillisista lehtimiesyhdistyksistä työ-
ehtosopimuksen laatimista esittivät ensimmäisenä vanhasuomalaiset, vaikkakin hankkee-
seen tarttuivat lopulta innokkaimmin nuorsuomalaiset. Ensimmäisenä tavoitteena oli kar-
toittaa toimittajien ammattikehitystä ja samalla selvittää toimittajien ammatillista asemaa 
laajemminkin. Työehtosopimuksen pohjaksi kerättiin yhdistysten jäseniltä tietoja työeh-
doista ja lehdissä mahdollisesti käytössä olevista välikirjoista – työsopimuksista – ja niiden 
ehdoista. Samalla kysyttiin myös parannusehdotuksia työehtoihin.806

Nuorsuomalainen Sanomalehtimiesyhdistys valmisteli lehtimiesjärjestöjen valtuus-
kunnan pyytämää lausuntoa huolella. Yhdistyksen entinen puheenjohtaja Kaarlo Kytö-
maa esitti huhtikuussa 1916 pidetyssä vuosikokouksessa, että sopimukseen sisällytettäisiin 
palkkojen ja sairaus- ja vuosilomaoikeuksien lisäksi myös painojutuista tulevien sakkojen 
korvaaminen ja palkan maksaminen toimittajalle, mikäli tämä joutuu painojutun takia 
kärsimään vankeusrangaistusta tai lehti lakkautettiin. Lisäksi hän esitti palkan maksamista 
irtisanomisajalta, mikäli toimittaja joutuu eroamaan lehdestä omistajan vaihtuessa. Kytö-
maa perusteli ehdotustaan vallitsevalla tilanteella: lähes kaikki toimittajat olivat puolue-

802 Raitio 1947, 86–88.
803 Raitio 1947, 78, 90–91.
804 M. Nieminen 1977, 184.
805 Søllinge & Thomsen 1989, 91. Palkkavertailussa tanskalaiset toimittajat jakautuivat kolmeen, 

palkkatasoltaan hyvin erilaiseen ryhmään. Alhaisimpia palkkoja maksettiin pienten ”maaseutulehtien” 
toimittajille (1 600 DKR) ja toiseksi vähiten palkkaa saivat suurempien maakuntalehtien toimittajat (2 
000 DKR). Parhaimmin palkattuja olivat suurten kööpenhaminalaisten iltapäivälehtien (3 500 DKR) ja 
suurten päivälehtien (4 500 DKR) toimittajat. Latojien palkat olivat vastaavissa ryhmissä 1 600 DKR, 1850 
DKR, 2050 DKR ja 2250 DKR.

806 Torvinen 1966, 56–57; Mikkonen 2006, 51–52.
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miehiä, eikä heille ollut samantekevää, minkä suunnan edustajat lehteä johtivat. Lisäksi 
Kytömaa toivoi, että mallisopimuksessa määriteltäisiin toimittajien tehtävät, työn luonne 
ja lehden poliittinen kanta, jonka määrittelyyn päätoimittajalla oli puolueohjelman puit-
teissa oikeus.807 

Koska asian käsittely ei edennyt keskusvaltuuskunnassa riittävän nopeasti, Nuorsuo-
malainen Sanomalehtimiesyhdistys jätti Suomen Sanomalehdenkustantajain Liitolle oman 
ehdotuksensa toimittajien ja kustantajien välisestä kirjallisesta sopimuksesta. Hallinto-oi-
keuden professori K. J. Ståhlberg tarkisti mallisopimuksen juridisen pätevyyden. Ehdo-
tusta käsiteltäessä huomattiin rekrytointitilanteiden ongelmat: kokemattomat henkilöt 
saattoivat syrjäyttää alhaisella palkkapyynnöllään varsinaiset ammattilaiset. Tilanteen kor-
jaamiseksi yhdistys lähetti kirjeen nuorsuomalaisten lehtien johtajille pyytäen, etteivät ne 
enää kysyisi hakijoilta palkkatoivomuksia, ja mikäli mahdollista, suosisivat valinnoissa ha-
kijoita, jotka ovat sanomalehtimiesyhdistyksen jäseniä.808

Vuoden 1917 alkupuolella käynnistyi myös työehtosopimuksen valmistelu. Hankkeen 
käynnisti Nuorsuomalaisen Sanomalehtimiesyhdistyksen johtokunnalle tullut yhdeksän 
jäsenen allekirjoittama kirjelmä, jossa vaadittiin välittömiä toimia työehtosopimuksen ai-
kaansaamiseksi Suomen Sanomalehdenkustantajain Liiton ja kolmen sanomalehtimiesyh-
distyksen välille. Työehtosopimuksessa olisi määriteltävä minimipalkat, irtisanomisaika, 
loma-ajat, harjoittelijan asema ja lukumäärä sekä määrättävä, että lehtien toimituksissa ja 
uutistoimituksissa olisi vakinaisina toimittajina käytettävä yksinomaan sanomalehtimies-
järjestöjen jäseniä. 

Työehtosopimusehdotus käsiteltiin Nuorsuomalaisen Sanomalehtimiesyhdistyksen 
vuosikokouksessa ja samalla hiottiin ehdotusta mallisopimuksiksi, joista käytiin parhail-
laan neuvottelua kustantajien kanssa. Päätoimittajaa, toimitussihteeriä, toimittajaa ja sivu-
toimista reportteria varten laadittiin omat sopimusluonnoksensa.809

Saatuaan oman ehdotuksensa valmiiksi Nuorsuomalainen Sanomalehtimiesyhdistys 
otti yhteyttä muihin keskusvaltuuskunnan järjestöihin, ja toukokuussa asetettiin kolmen 
yhdistyksen yhteinen valtuuskunta laatimaan yhteistä ehdotusta työehtosopimukseksi. 
Valtuuskuntaan kuului kaksi jäsentä jokaisesta järjestöstä. Esitys valmistui kolmen viikon 
kuluttua ja kaikkien kolmen järjestön ylimääräiset kokoukset käsittelivät ja hyväksyivät 
ehdotuksen. Vähimmäispalkoiksi esitettiin I-pakkaryhmässä 400 markkaa, II-palkkaryh-
mässä 350 markkaa ja III-palkkaryhmässä 275 markkaa kuukaudessa.810 Tavoitteet olivat 
hyvin lähellä työväenlehdissä noudatettavaa palkkatasoa. Useissa porvarillisissa lehdissä 
palkat ylittivät jo ennestään vaaditun minimitason.

Sopimusluonnos lähetettiin Suomen Sanomalehdenkustantajain Liitolle 31.5.1917. Ta-
voitteena oli saada kaikkia porvarillisten lehtien toimittajia koskeva työehtosopimus voi-
maan 1.7.1917. Saatekirjeessä painotettiin sopimuksesta olevan hyötyä molemmille osa-
puolille ja kuvattiin lehtityön vaativuutta: ”Huomioon on otettava, että sanomalehtimiehen 
työsuoritukset usein vaativat erikoisia älyllisiä edellytyksiä ja että niitten tulee tapahtua 

807 Torvinen 1966, 56–57; Mikkonen 2006, 52–53.
808 Nuorsuomalaisen Sanomalehtimiesyhdistyksen kirje Suomen Sanomalehdenkustantajain Liitolle 

27.3.1917. Eero Erkon arkisto. PA; Mikkonen 2006, 53–54. 
809 Torvinen 1966, 58.
810 Mikkonen 2006, 55–56; Viranko 1966, 116.
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kiihkeän nopeasti ja rasittavissa olosuhteissa”. Sopimusehdotus oli laadittu ruotsalaisten 
esimerkkien mukaan, eikä se sisältänyt suuria muutoksia voimassa olevaan tilanteeseen. 
Saatekirjeessään valtuuskunta painotti, etteivät poliittiset yhdistykset olleet luonteeltaan 
sanomalehtien ammattiyhdistyksiä, vaikka toimivatkin ammattiryhmänsä edustajina. Isto 
Mikkosen mukaan muotoilu on tulkittavissa niin, että ellei sanomalehtimiesyhdistyksiä 
hyväksyttäisi sopimusosapuoliksi, seuraava vaihtoehto olisi perustaa varsinainen ammat-
tiyhdistys ajamaan asiaa.811 

Sanomalehdenkustantajain liiton johtokunta ilmoitti olevansa periaatteessa valmis so-
pimaan työehdoista ehdotetulla tavalla, vaikka piti henkilökohtaisia sopimuksia parempa-
na sopimistapana. Kustantajat viittasivat tässä Nuorsuomalaisen Sanomalehtimiesyhdis-
tyksen kanssa neuvoteltuihin mallisopimuksiin. Varsinaisen sopimusehdotuksen sisältöön 
työnantajapuolella oli melko paljon huomautettavaa. Asian jatkokäsittely siirtyi syksyyn 
kirjapainotyöntekijöiden aloitettua heinäkuun alussa yli kuukauden mittaisen lakon, joka 
pysäytti kaikkien porvarillisten lehtien ilmestymisen. Syyskuun alussa lehtimiesjärjestöjen 
valtuuskunta vaati työnantajapuolelta selvää vastausta siitä, hyväksyykö se tehdyn ehdo-
tuksen vai ei. Sanomalehdenkustantajain Liitto vastasi, ettei ehdotettua työehtosopimus-
ta voida ainakaan toistaiseksi ottaa käytäntöön. Sen sijaan liitto kehotti jäsenyrityksiään 
tekemään toimittajien kanssa henkilökohtaisia sopimuksia, joissa kummankin osapuolen 
velvollisuudet ja edut määriteltäisiin. Lehtimiesjärjestöjen valtuuskunta paheksui työanta-
japuolen vastausta, mutta ei enää syksyn aikana ehtinyt tehdä asialle mitään.812 

Keskusvaltuuskunta vetosi vielä porvarillisten lehtien toimittajiin, että he liittyisivät 
puolueidensa lehtimiesjärjestöihin ja vaatisivat työnantajiltaan itselleen kirjalliset työsopi-
mukset. Lehtimiesjärjestöt velvoitettiin valvomaan, että työsopimuksiin saataisiin sisälly-
tettyä samat edut kuin yhteisellä työehtosopimuksella olisi saavutettu. 

Lehtimiesvaltuuskunnan työehtosopimusneuvotteluja koskevassa loppuraportissa, jo-
ka käsiteltiin 19.1.1918 nuorsuomalaisessa sanomalehtimiesyhdistyksessä, todettiin muun 
muassa seuraavaa: ”Työnantajain Liitto ei yritäkään perustella yksityiskohtaisesti jyrkästi 
kielteistä kantaansa. Se olisikin ylivoimainen tehtävä. Päätös on johtunut yleisestä vasten-
mielisyydestä parannella työläisten asemaa näiden sitä itse vaatiessa ja vaatiessa järjestönsä 
kautta. Onhan laajoissa porvarillisissa piireissä nykyään vallalla syvä vastenmielisyys jouk-
kosopimuksia vastaan, kun on kysymys työoloista.”

Tappion siemenien nähtiin itäneen omissa joukoissa: ”Työnantajat ovat sitä helpommin 
voineet tehdä tällaisen päätöksen, kun ovat tienneet sanomalehtimiesten olevan niin huo-
nosti järjestäytyneitä ja järjestöissäkin toverihengen olevan niin huonon, ettei ole esim. va-
kavaa työlakon vaaraa. Onhan työnantajain liitossa sanomalehtiliikkeitten edustajina hen-
kilöitä, jotka ovat myös sanomalehtimiesjärjestöjen jäseniä, ja nämä tietenkin heikentävät 
järjestöjemme toimintatarmoa.”813 Tällä viitataan ainakin sanomalehdenkustantajain liiton 
puheenjohtajaan A. R. Frenckelliin ja johtokunnan jäsenenä toimivaan Kaarlo Kytömaa-
han. Frenckell oli samaan aikaan ruotsinkielisen toimittajajärjestön varapuheenjohtaja, 
Kytömaa nuorsuomalaisen sanomalehtimiesjärjestön entinen puheenjohtaja. Molemmat 

811 Mikkonen 2006, 55–57; Wallén 2007, 33–34; Torvinen 1966, 58.  
812 Mikkonen 2006, 56–60; Torvinen 1966, 58–59; Viranko 1966, 116; Keränen 1984, 73. 
813 Mikkonen 2006, 60. 
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olivat hyvin perillä hankkeen valmistelusta lehtimiesyhdistyksissä, ja istuivat tästä syystä 
asiaa käsiteltäessä kustantajajärjestön johdossa ”kahdella pallilla”.

Sisällissodan puhkeaminen siirsi työehtojen käsittelyä lähes vuodella eteenpäin. Työeh-
tosopimuksen aikaansaaminen pysyi edelleen lehtimiesyhdistysten keskeisenä tavoitteena, 
mutta keskusvaltuuskunnan mahdollisuuksia hankkeen toteuttajana ei enää uskottu. Tar-
vittiin uusi organisaatio, joka kykenisi tehokkaampaan edunvalvontatyöhön. Ajatus valta-
kunnallisen ammattiliiton perustamisesta alkoi tulla ajankohtaiseksi. 

Työehtosopimuskamppailu oli osa sanomalehtimiesyhdistysten unionistista toiminta-
linjaa, joka yhdisti järjestön samaan rintamaan muiden ammattijärjestöjen kanssa. Yhdis-
tysten professionalismia tukevat tavoitteet näkyivät etenkin eettisistä ohjeista ja kunniaoi-
keustosta käydyssä keskustelussa ja ammatillista koulutusta koskevissa hankkeissa. Niillä 
vastattiin toimittajakunnan koulutus- ja sosiaalisen taustan alenemiseen ja yhteiskunnan 
ja talouselämän nopeaan murrokseen.

6.4 Tavoitteena eettinen säännöstö ja alan sisäinen sovinto-oikeus

Journalismin ammatillinen säännöstö – ammattieettinen koodi – rakentui hitaasti 1800-lu-
vun viimeisiltä vuosikymmeniltä lähtien. Ensimmäiset journalistista toimintaa koskevat 
ohjeet hyväksyttiin Ruotsin Publicistklubbenissa vuonna 1900, mutta niiden merkitys jäi 
melko vähäiseksi. Suurempi merkitys oli jo seuraavilla, yhdysvaltalaisen Kansas Editorial 
Associationin vuonna 1910 hyväksymällä ammattikoodilla ja ranskalaisen Syndicat Na-
tional des Journalistes -järjestön vuonna 1918 käyttöön ottamalla eettisellä säännöstöllä. 
Erityisen runsaasti koodeja syntyi toisen maailmansodan jälkeen. Järjestöjen hyväksymien 
koodien rinnalle syntyi myös kansainvälisiä säännöstöjä, joita laativat muun muassa jour-
nalistien järjestöt, UNESCO ja Yhdistyneet kansakunnat. Yhteisten koodien hyväksymi-
nen pohjaa ajatukseen, että journalistinen toiminta on perusteiltaan niin samankaltaista, 
että yhteiset, kulttuurirajat ylittävät ohjeistukset ovat mahdollisia.814

Journalististen koodien tavoitteena on yleisön ja journalistien suojaaminen ja luotta-
muksen kasvattaminen journalismia kohtaan. Koodit antavat lukijoille lupauksen tiedo-
tusvälineessä kerrotun tiedon paikkansapitävyydestä ja tietolähteiden suojaamisesta. Li-
säksi niihin kuuluu muun muassa ohjeita yksityisyyden suojan kunnioittamisesta, plagi-
oinnin kiellosta, ulkopuolisten vaikutusyritysten ja kaupallisten intressien kohtaamisesta 
ja toimittajien ja työnantajien suhteista. Koodeihin on mahdollista vedota, jos työntekijöitä 
pyritään painostamaan menettelytapoihin, jotka eivät vastaa heidän käsitystään sopivasta 
ammatillisesta käytöksestä.815

Lehdistön yhteisistä eettisistä toimintamalleista keskusteltiin Suomessa jo 1870-luvulta 
lähtien. Keskustelun käynnisti J. V. Snellman, jonka mielestä lehdissä julkaistut rikosuu-
tiset olivat lukijoita raaistavia ja niiden julkaisuun tarvittaisiin ammattikunnan yhteisiä 

814 Heinonen 1995, 66–67.
815 Heinonen 1995, 67–69. Määritelmä perustuu Lars Bruunin vuonna 1979 kokoamaan 18 teemaan, joihin 

sisältyy muun muassa plagioinnin kielto, virheiden korjausoikeus, ammatillinen käytös, journalistin 
suhde kollegoihinsa, ulkopuolinen vaikutus ja kaupalliset intressit, viestinnän ja yleisön suhde sekä 
journalistin vakaumuksen kunnioittaminen.
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ohjeita. Ensimmäinen lehtimieskokous kuitenkin torjui Snellmanin aloitteen, ja kehotti 
luottamaan jokaisen toimittajan omaan harkintaa. Seuraavalla vuosikymmenellä rikosuu-
tisista annettiin jo koko lehdistöä koskevia suosituksia, mutta niiden vaikutukset näyttäi-
sivät jääneen hyvin vähäisiksi. 

Rikosuutisten ohella eettisiä ongelmia aiheuttivat lehtiyhtiöiden omistajien yksityiset 
taloudelliset intressit ja etujen tavoittelu. Joissakin lehdissä päätoimittajia painostettiin 
julkaisemaan omistajien henkilökohtaisia etuja ajavia kirjoituksia, ja siitä kieltäytyminen 
saattoi johtaa irtisanomiseen. Ongelmaan haettiin vuoden 1898 lehtimieskokouksessa yh-
teisiä ratkaisumalleja. Lehtimiesyhdistys tuomitsi toimittajiin kohdistuneen painostuksen 
ja vetosi sanomalehtien omistajiin päätoimittajan aseman vahvistamiseksi ja irtisanomis-
suojan parantamiseksi. Mikäli lehden omistajat painostaisivat toimittajia näiden vakau-
muksen vastaisiin tehtäviin, ammattikunta tulisi siihen yhdessä reagoimaan. Tällaiseen 
yhteiseen esiintymiseen ei kuitenkaan näytä tulleen tarvetta.

Koko alan yhteisiä ohjeita kaivattiin myös tekstimainontaan, joka yleistyi yritystoimin-
nan laajentuessa ja mainonnan taloudellisen merkityksen kasvaessa. Toimittajia kestittiin 
auliisti, tarjottiin ilmaiseksi ruokaa ja juomaa ja vastalahjaksi toivottiin yrityksen tuottei-
den mainostamista lehdessä. Kostea ravintolaelämä oli olennainen osa toimittajien arkea, 
ja melko usein kävi niin, että ravintoloitsija kuittasi toimittajan puolesta koko laskun. 

Tekstimainonnan yleisyys tiedostettiin myös ammattikunnan ulkopuolella, mistä ker-
too Suomalaisen Teollisuusvaltuuskunnan keskuskomitean vuonna 1915 lähettämä kirje 
Finlands Svenska Publicistförbundille. Teollisuusvaltuuskunta varoitti yhdistystä ulko-
maisten trustien vahingollisesta vaikutuksesta kansantaloudella ja pyysi torjumaan niiden 
tuotteiden mainostamisen lehtien tekstiosastolla.816

Alan sisäinen riitely kiusasi suomalaisten toimittajien ammattikuntaa 1800-luvun puo-
lesta välistä lähtien. Aluksi riitely keskittyi kieli- ja puolueryhmien välisiin kiistoihin, mut-
ta 1900-luvun alussa kiistoja käytiin myös saman puolueryhmän sisällä. Koska riitelyn pe-
lättiin rapauttavan yleisön luottamusta sanomalehdistöön, sitä yritettiin suitsia eri tavoin. 
Poliittisesti kuumenneessa ilmapiirissä tunteet kuohuivat kuitenkin helposti yli ja seurauk-
sena oli vastapuolen mustamaalaamista ja jopa herjaussyytteitä, joita jouduttiin selvittele-
mään oikeudessa. 

Alan sisäisen kunniaoikeuston – sovinto-oikeuden – perustamista käsiteltiin ensimmäi-
sen kerran vuoden 1886 lehtimieskokouksessa Tampereella. Ajatus toimittajien kunnia-
oikeustosta herätti aluksi hyvin ristiriitaisia tunteita ja voimakasta kritiikkiä, eikä aloite 
edennyt 1800-luvun lopulla alkua pidemmälle. 

Routavuosien poliittiset ristiriidat siirsivät kunniaoikeuston käsittelyä vuosiksi eteen-
päin. Hanke nousi uudelleen esiin vasta 1910-luvulla. Ensimmäisenä siihen tarttuivat 
nuorsuomalaiset sanomalehtimiehet huhtikuussa 1910. Kysymys oli ennen muuta puo-
lueen sisäisen taistelun suitsemisesta: ehdotuksen tehnyt puheenjohtaja Kaarlo Kytömaa 
uskoi, että sovinto-oikeuden avulla voitaisiin välttää monet kiihkon vallassa kirjoitetut ar-
tikkelit, joita kirjoittajatkaan eivät jälkikäteen mielellään muistelleet.

Konkreettiseksi tarve muuttui seuraavassa vuosikokouksessa, jossa kiisteltiin johtokun-

816 Wallén 2007, 41–42. 
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taan valittavista henkilöistä. Kaarlo Kytömaa vastusti Arto Södermanin (1880–1916)817 va-
lintaa yhdistyksen johtokunnan varajäseneksi, koska tämä oli julkaissut Karjala-lehdessä 
yhdistyksen jäsentä solvaavan kirjoituksen. Kiistan osapuolet halusivat ratkaista asian yh-
distyksen sisäisessä sovinto-oikeudessa. Nuorsuomalainen Sanomalehtimiesyhdistys pyysi 
Eero Erkkoa ja Santeri Ivaloa selvittämään, miten tällaisen elimen toiminta oli ulkomailla 
järjestetty. Heidän esityksensä oli, että sovinto-oikeutta ei kannattaisi perustaa vain nuor-
suomalaisia lehtimiehiä varten, vaan paras taho sellaisen järjestäjäksi olisi perusteilla oleva 
Sanomalehtijärjestöjen Keskusvaltuuskunta.818 

Keskusvaltuuskunnassa sovinto-oikeuden käsittely alkoi keväällä 1914. Aloitteen teki 
Suomalaisen Sanomalehtimiesyhdistyksen puheenjohtaja K. N. Rantakari, joka perusteli 
sovinto-oikeuden tarvetta yleisön vaatimuksilla: ”Yleisön arvonanto sanomalehtiä ja sa-
nomalehtimiehiä kohtaan ja sanomalehdistön asema sekä vaikutus riippuu epäilemättä 
suuressa määrin tavasta, millä sanomalehdet kohtelevat toisiaan etenkin erimielisyyksien 
sattuessa ja vielä enemmän siitä, miten yleisö käsittää sanomalehtien suhtautumisen to-
tuuteen.” Hän ehdotti, että sovinto-oikeuden muodostaisivat keskusvaltuuskuntaan osal-
listuvien yhdistysten puheenjohtajat ja kokoonpanoa vahvistettaisiin kulloinkin erikseen 
valittavilla jäsenillä. Elimen toimivalta rajattaisiin koskemaan sitä, onko selonteko toisen 
kirjoituksista ja lausunnoista ollut oikea, missä määrin jokin tapaus on kerrottu oikein ja 
onko esiintyminen vastannut säädyllisyyden vaatimuksia. Nuorsuomalainen Kaarlo Ky-
tömaa kannatti Rantakarin ehdotusta ja laati luonnoksen sovinto-oikeuden säännöiksi. 
Kytömaan ja Rantakarin yhteinen ehdotus painettiin ja lähetettiin lausunnolle sanoma-
lehtimiesyhdistyksiin. Maailmasodan syttyminen kuitenkin siirsi asian käsittelyä vuoteen 
1916 asti.819

Nuorsuomalainen Sanomalehtimiesyhdistys selvitti omaa lausuntoaan varten Ruotsin 
lehdistöneuvoston, Pressens Opinionsnämndin, toimintaa.820 Sen toimikenttä oli huomat-
tavasti laajempi kuin Suomeen kaavaillun elimen, sillä Pressens Opinionsnämnd otti käsi-
teltäväkseen myös lukijoilta ja muilta ulkopuolisilta tahoilta tulleita kanteluita. 

Selvityksen tehnyt sihteeri V. V. Kilpi suositteli, että myös Suomeen perustettavan eli-
men tehtäväkenttää laajennettaisiin Ruotsin mallin mukaan. Hän laati uuden, aiempia 
suunnitelmia huomattavasti laajemman ehdotuksen sovinto-oikeuden säännöiksi, joissa 
ehdotettiin, että käsiteltäväksi otettaisiin myös yleisön valitukset lehtien sisällöstä ja sano-
malehtiyhtiöiden taloudenhoidosta. Asian laajuuden takia ehdotuksen käsittelyä lykättiin, 
ja siihen päästiin vasta vuoden 1918 lopulla. Hanke ei kuitenkaan valmistunut tälläkään 
kertaa, sillä yhdistysten välit viilenivät ja keskusvaltuuskunnan toiminta lopetettiin seuraa-
vana vuonna. Vuonna 1921 asian valmistelu siirtyi Suomen Sanomalehtimiesten Liitolle, 
joka perusti 1927 sanomalehdistön kunniaoikeuston, jonka ensimmäinen ja lähes ainoa 

817 Söderman kirjoitti arvosteluja helsinkiläisiin lehtiin ja oli Karjala-lehden päätoimittajana 1908–15. 
818 Mikkonen 2006, 63–64.
819 Mikkonen 2006, 64–65.
820 Ruotsin lehdistöneuvoston perustajajärjestöt olivat Publicistklubben, Svenska Journalistföreningen ja 

Svenska Tidningsutgivareförening.
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juttu käsiteltiin vuonna 1932.821

Ari Heinosen mukaan journalistien ammattikunnalle lehdistöneuvostojen merkitys 
lienee ollut sekä laskelmoivan itsepuolustuksellinen että aidon itsekasvatuksellinen. Leh-
distöneuvostot syntyivät yleensä tilanteessa, jossa yleinen kritiikki journalistien toimintaa 
kohtaan oli olennaisesti kasvanut. Kysymys oli eräänlaisesta varaventtiilistä, jonka kautta 
ulkoinen paine voitiin suhteellisen vaarattomasti purkaa ilman, että yleisö tai julkinen val-
ta puuttuivat alan toimintaan.822

6.5 Ammatillisen koulutuksen tarve kasvaa

Toimittajien ammatillisen koulutuksen järjestäminen oli tärkeimpiä keskusteluaiheita 
Bordeauxin (1895) ja Lissabonin (1898) kansainvälissä lehdistökongresseissa. Lissabonin 
kongressi vetosi kansallisiin yhdistyksiin journalistien ammattiopetuksen järjestämiseksi, 
ja ehdotti opetusmuodoksi maksuttomia luentoja ja käytännön taitoihin kehittäviä kurs-
seja.823

Pariisin lehdistökongressissa vuonna 1900 perehdyttiin Yhdysvalloissa, Saksassa ja 
Ranskassa järjestettyyn journalistikoulutukseen. Lisäksi selvitettiin yksityiskohtaisimmin 
Pariisin journalistikoulun toimintaa. Koulu sai taloudellista tukea sekä kunnalta että val-
tiolta ja antoi opetusta viidessä aineessa: lehden ammattimaisessa toimittamisessa, sano-
malehdistön historiassa, ulkomaisessa sanomalehtikirjallisuudessa, sanomalehtilainsää-
dännössä ja kritiikissä. Pariisin journalistikoulu kiinnosti myös muiden maiden toimitta-
jia, ja seuraavina vuosikymmeninä kouluun tuli paljon ulkomaisia opiskelijoita. Heitä oli 
1920-luvun puolivälissä kaksi kolmasosaa koulun 250 oppilaasta. Suurin osa opiskelijoista 
halusi poliitikoiksi, ja kurssille osallistuneista 80–90 ranskalaisesta opiskelijasta vain viiti-
sentoista jäi pysyvästi sanomalehtimieheksi.824 

Euroopassa yliopistotasoisen journalistikoulutuksen edelläkävijämaita olivat Sveitsi 
ja Saksa. Journalistiikkaa opetettiin Zürichin yliopistossa jo 1900-luvun alusta lähtien ja 
Leipzigin yliopistoon journalismin instituutti perustettiin 1916. Journalistiikan opetuksen 
lisäksi siellä harjoitettiin alaan liittyvää tutkimusta. Sanomalehtikurssit tulivat pian myös 
muiden saksalaisten yliopistojen ohjelmaan, ja vuonna 1925 sanomalehdistöstä ja jour-
nalistiikasta luennoitiin Saksassa 16 yliopistossa, kahdessa teknillisessä korkeakoulussa ja 
viidessä kauppakorkeakoulussa. 

Yhdysvalloissa ensimmäiset yliopistotasoiset journalistikoulut syntyivät 1910-luvulla. 
Missourin yliopiston yhteyteen perustettiin School of Journalism vuonna 1908 ja Colum-
bian yliopistoon 1912. Vuonna 1926 Yhdysvalloissa tarjottiin sanomalehtimiesopetusta 86 

821 Mikkonen 2006, 63–66; Vuortama 1984, 25; Käsikirjoitus Suomen sanomalehtimiesten liitto 30-vuotias. 
Katsaus sen syntyyn ja vaiheisiin (1951). Suomen Journalistiliitto; Suomen Sanomalehtimiesten Liitto 
1921–1971, 50-vuotisjuhlajulkaisu, 1971. Suomen Journalistiliitto. 

822 Heinonen 1995, 73–74.
823 Nya Pressen 7.10.1898; Wiborgsbladet 9.10.1898; Savo-Karjala 12.10.1898.
824 Wiipuri 4.9.1900; SSL 1926–27, Fjärde nordiska journalistmöte, 55. Eino Suovan paperit, Tampereen 

yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikkö.
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yliopistossa, korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa.825 
Englannissa korkeakoulutasoinen toimittajakoulutus käynnistyi ensimmäisen maail-

mansodan jälkeen. Aluksi opetusta annettiin vain Lontoon yliopistossa, jossa toimittajiksi 
opiskelevat saivat muiden opintojen ohessa erikoisopetusta journalistisissa aineissa. Kun 
opiskelu Lontoon yliopistossa kesti yleensä kolme vuotta ja päättyi oppiarvoon, selvisi-
vät toimittajat opinnoistaan kahdessa vuodessa ja saivat diplomin opintojensa päättyessä. 
Yleisopinnot opiskeltiin normaalin yliopisto-opetuksen yhteydessä ja journalistinen tiede-
kunta keskittyi alan erityiskysymyksiin. Akateemisen loppututkinnon omaavilta sanoma-
lehtimiesdiplomin saaminen kesti vain vuoden. Lukuvuonna 1924–25 tiedekunnassa oli 
74 ylioppilasta, heistä 43 oli naisia.826

Ruotsissa akateeminen journalistikoulutus oli pitkään vastatuulessa. Ensimmäisen ker-
ran toimittajien ammatillisesta koulutuksesta keskusteltiin vakavammin Publicistklubbe-
nissa kesäkuussa 1907. Keskustelun käynnisti Stockholms Dagbladin toimittaja Valdemar 
Langlet (1872–1960), joka oli opiskellut Saksassa ja kertoi kokemuksistaan Om pressens 
uppgift och tidningsmannens utbildning -julkaisussaan (1906). Hän toivoi journalisteille sa-
manlaista akateemista peruskoulutusta kuin lääkäreillä ja papeilla oli. Langlet uskoi, että 
parantamalla lehtimiesten koulutusta myös ammattikunnan maine paranisi. 

Maineen kohotusajatus oli linjassa myös journalistien ammattiliiton Svenska Journa-
listförbundetin omien tavoitteiden kanssa, mutta vaatimus akateemisesta koulutuksesta 
oli tuolloin vielä ennenaikainen tavoite. Monet keskusteluun osallistuneet myönsivät toki 
akateemisen koulutuksen arvon, mutta suhtautuivat epäillen tutkintoihin ja ”paperime-
riitteihin”– niiden uskottiin muodostavan uhan vapaalle ammatille ja jopa vahingoitta-
van sitä. Alalle tarvittiin heidän mukaansa henkilöitä, jotka tunsivat todellista kutsumusta 
lehdistön tehtävää kohtaan. Toimittajan ammatissa ei tarvittu tieteellisyyttä vaan avointa 
katsetta, kykyä kirjoittaa nopeasti, ymmärtää mikä oli tärkeää ja osata tulkita elämän eri 
puolia.827

Ainoa käytännön seuraus Publicistklubbenin keskustelusta oli, että asiasta päätettiin 
tehdä selvitys. Svenska Journalistförbundet luopui samalla omasta koulutusselvitykses-
tään, joka oli ollut vireillä jo jonkin aikaa. Göteborgin piiriä kehotettiin järjestämään julki-
sia luentotilaisuuksia lehdistön tehtävistä, työtavoista, suhteesta yleisöön ja muista asiaan 
liittyvistä aiheista. Luennoitsijana toimi professori Otto Sylwan (1864–1954), joka oli jo ai-
emmin pitänyt Göteborgin korkeakoulussa suositun luentosarjan modernista lehdistöstä, 
ja jonka alustukset oli julkaistu myös kirjana.

Seuraavan kerran journalistikoulutus oli esillä Publicistklubbenissa 1910. Yhdistys oli 
saanut opetusministeriöltä lausuntopyynnön, joka koski valtiotieteellisen tutkinnon pe-
rustamista hallintovirkamiehille. Ministeriössä pohdittiin, voisiko tutkinnosta olla hyötyä 
myös tuleville lehtimiehille, joilta puuttui soveltuva opintoura. 

Publicistklubbenissa ajatus akateemisesta koulutuksesta sai viileän vastaanoton. Mi-
nisteriön ehdotukseen suhtauduttiin kielteisesti ja vastauksessa todettiin, että parhaiten 

825 Høyer & Lauk 2016, 22; SSL 1926–27, Fjärde nordiska journalistmöte, 55. Eino Suovan paperit, 
Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikkö.

826 SSL 1926–27. Fjärde nordiska journalistmöte, 55, 59–60. Eino Suovan paperit, Tampereen yliopiston 
viestinnän, median ja teatterin yksikkö.

827 Petersson 2008, 90–91; Langlet, 1906.
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ammatin oppi toimituksessa harjoittelemalla. Koulutuskysymys käsiteltiin samana vuon-
na myös Svenska Journalistförbundetin kokouksessa, mutta sielläkin aloite sai yhtä nih-
keän vastaanoton. Vasta vuonna 1919 journalistikoulutus nousi yhdistyksessä uudelleen 
vakavammin keskustelunaiheeksi. Täydennyskoulutus aloitettiin 1921 työnantajajärjestön 
kanssa yhteistyössä järjestetyllä viikon mittaisella kurssilla, jolle osallistui 120 journalistia. 
Mukana oli myös muutamia toimittajia naapurimaista. Korkeakoulutasoisen journalisti-
koulutuksen järjestäminen nousi Ruotsissa vakavammin keskusteluun vasta 1940-luvulla, 
ja Tukholman yliopiston ensimmäinen journalistikurssi järjestettiin 1950.828

Myös Suomessa toimittajien ammatilliseen koulutukseen suhtauduttiin pitkään hyvin 
varuksellisesti. Kun koulutuksen järjestämistä ehdotettiin toisen yleisen lehtimieskokouk-
sen esityslistalle vuonna 1886, ehdotus tyrmättiin jyrkästi. Ilkeimmin ehdotusta arvosteli 
Helsingfors Dagbladin pakinoitsija, joka neuvoi kokousta hyväksymään Agathon Meur-
manin vaatimuksen, että tulevalla sanomalehtimiehellä olisi ainakin sen verran tietoja, 
kuin vaaditaan jahtivoudiksi pääsemiseen.829 Tahalliseen ilkeyteen vaikuttivat varmasti 
myös kokouksen valmistelussa ilmenneet ristiriidat, joiden takia nuorsuomalaiset ja osa 
ruotsinkielisistä lehdistä  jäi pois kokouksesta.

Ammatillisen koulutuksen puutetta paikattiin toimittajien ulkomaille suuntautuvilla 
opintomatkoilla. Matkat olivat kalliita, ja ne rahoitettiin yleensä stipendeillä, joita jakoivat 
1900-luvun alkupuolella kaikki poliittiset sanomalehtimiesyhdistykset. Yhdistysten omien 
stipendien lisäksi matka-apurahoihin haettiin tukea myös valtiolta, mutta senaatti eväsi 
eduskunnan vuonna 1910 myöntämän tuen. Nuorsuomalaisten puoluesihteeri Kaarlo Ky-
tömaa kirjoitti päätöksen jälkeen kiertokirjeen puolueensa järjestöille ja vetosi taloudelli-
sen tuen keräämiseksi toimittajien opintomatkoja varten. Vetoomuksen pohjalta järjestet-
tiin nuorsuomalaiset sanomalehtimiespäivät saman vuoden marraskuussa. Keräys tuotti 
22  000 markkaa (vuoden 2014 ostovoiman mukaan noin 91  000 euroa) ja se käytettiin 
yhdistyksen matkastipendeihin. Finlands Svenska Publicistförbund järjesti stipendirahas-
tonsa kartuttamiseksi maaliskuussa 1910 Pressens dag -tapahtuman, jonka tuotto oli yli 
36 000 markkaa (noin 149 000 euroa). Stipendirahastoa kartutettiin myös Lucifer-julkai-
sulla.830

Myös ulkopuoliset tahot tukivat toimittajien ulkomaanmatkoja. Maanviljelysneuvos Al-
fred Kordelin testamenttasi suomenkielisille porvarillisille lehtimiesyhdistyksille 100 000 
markkaa yhteistä stipendirahastoa varten, tamperelainen kauppias A. R. Winter lahjoitti 
toimittajille matkastipendejä, helsinkiläiset toimittajat saivat ulkomaanmatkoihin tukea 
tukkukauppias Otto Lumpeelta, ja oululaiset kauppias Frans Edvard Akolalta. 

Stipendijärjestelmän parantaminen oli myös Suomen Sanomalehtimiesten Liiton en-
simmäisiä tehtäviä, ja liiton esityksestä eduskunta hyväksyi vuonna 1926 toimittajien mat-
kastipendejä varten 75 000 markan määrärahan.831

Kansainvälisten lehdistökongressien vetoomukset ammatillisen koulutuksen järjestä-
miseksi jäivät routavuosina hyvin vähälle huomiolle. Tilanne muuttui seuraavan vuosi-

828 Petersson 2008, 91–92, 121–123 ja 312– 322. 
829 Hämeen Sanomat 22.1.1886; Åbo Tidning 30.1.1886; Suova 1957, 61–62; Helsingfors Dagblad 28.1.1886.
830 Mikkonen 2006, 28–29; Torvinen, 1966, 55–56; Wallén 2007, 44–45. 
831 Torvinen 1966, 54–56; Käsikirjoitus Suomen sanomalehtimiesten liitto 30-vuotias. Katsaus sen syntyyn ja 

vaiheisiin (1951). Suomen Journalistiliitto.
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kymmenen alussa, jolloin ammatillisen koulutuksen järjestämistä käsiteltiin kaikissa po-
liittisissa lehtimiesyhdistyksissä. Asian tekivät ajankohtaiseksi poliittisten ryhmien omat 
ohjaustarpeet ja kokeneiden toimittajien puute, joka koski erityisesti maakunnallisten leh-
tien toimituksia.

Nuorsuomalaisen sanomalehtimiesyhdistyksen puheenjohtaja Kaarlo Kytömaa ehdotti 
keväällä 1910 kaikkien nuorsuomalaisten toimittajien kouluttamista neljästä kuuteen viik-
koon kestävillä ammattikursseilla. Vuonna 1912 yhdistyksen vuosikokouksessa esiteltiin 
kaksi erilaista mallia koulutuksen järjestämiseksi. Kyösti Kanniainen ehdotti omia kursseja 
nuorsuomalaisille lehtimiehille, Kaarlo Kytömaa yhteistyötä muiden sanomalehtimiesjär-
jestöjen ja yliopiston kanssa.832 Ehdotuksia täsmennettiin seuraava vuonna. 

Kyösti Kanniaisen ehdotuksessa todettiin, ettei Suomessa ollut vielä mahdollisuutta ei-
kä tarvettakaan järjestää syvällisiä teoreettisia journalismiopintoja, vaan opintojen pitäisi 
painottua käytännön harjoitteluun. Kurssit voisivat kestää korkeintaan kuukauden, koska 
sen pidempiä poissaoloja lehdet eivät voisi työntekijöilleen sallia. Luennoissa tulisi käsitel-
lä Suomen valtio-oikeutta, kansantaloutta, valtion- ja kunnallishallintoa, sanomalehdistön 
historiaa, asemaa ja tehtäviä, sanomalehtitekniikkaa ja sosiaalisia kysymyksiä. Käytännön 
harjoitukset koostuisivat artikkelien kirjoittamisesta, haastatteluista, selostuksista, uutis-
ten hankkimisesta ja käsittelystä sekä tyyli- ja kieliseikkoihin perehtymisestä. 

Kaarlo Kytömaan suunnitelma sisälsi samat oppiaineet, mutta oli seikkaperäisempi 
sisältäen myös tutustumiskäyntejä eri laitoksiin ja työharjoittelua. Tutustumiskäynneillä 
toimittajat saisivat Kytömaan mukaan kosketuksen yhteiskunnan tärkeimpien alojen toi-
mintaan. 

Johtokunta laati ehdotusten pohjalta oman esityksensä, ja seuraava vuosikokous asetti 
toimikunnan hiomaan ehdotusta ja hoitamaan käytännön järjestelyjä. Toimikuntaan kuu-
luivat Eero Erkko, Rudolf Holsti, Santeri Ivalo ja Kaarlo Kytömaa sekä asiantuntijoina pro-
fessorit K. J. Ståhlberg ja E. N. Setälä sekä lakitieteen tohtori Onni Talas (1877–1958).833

Pitkästä ja perusteellisesta suunnittelusta huolimatta lopputulos oli kehno. Kurssille il-
moittautui vain kolme osanottajaa, ja taloudellista tukea oli vaikea saada. Kaksi kolmas-
osaa nuorsuomalaisista lehdistä ei vastannut tiedusteluihin lainkaan, yksi lehti kieltäytyi 
tuen antamisesta, ja vain kuusi lehteä lupautui tukemaan hanketta. Kurssien järjestämises-
tä jouduttiin luopumaan, eikä korvaukseksi suunniteltu ammattiopintorahastokaan kos-
kaan toteutunut.

Kurssihankkeen epäonnistuminen oli yhdistyksen johdolle suuri pettymys, ja aiheeseen 
palattiin vasta vuonna 1920. Tällä kertaa koulutussuunnitelman teki yhdistyksen puheen-
johtaja Santeri Ivalo. Hänen mukaansa kursseja ei ollut tarkoituksenmukaista järjestää 
pelkästään sanomalehtimiesyhdistysten voimin, eikä sanomalehtiopiston perustaminen 
riittänyt koulutustarpeen tyydyttämiseen. Ainoa tapa varmistaa riittävän korkeatasoinen 
koulutus oli Ivalon mukaan sanomalehtiopin liittäminen osaksi jotain akateemista tutkin-
toa. Luontevin paikka toimittajien koulutukselle oli hänen mukaansa Helsingin yliopis-
ton valtiotieteellinen tiedekunta, jota parhaillaan oltiin perustamassa diplomaattikunnan 
koulutusta varten. Sanomalehtitutkinto voisi olla osa ylempää diplomaattitutkintoa ja si-

832 Mikkonen 2006, 46–47.
833 Mikkonen 2006, 47–48; Torvinen 1966, 51–52.
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sältäisi ainakin valtio- ja hallinto-oikeutta, kunnallispolitiikkaa, äidinkieltä, kirjallisuutta 
ja kirjoittajakoulutusta. Vaikka opettajat tulisivatkin yliopistolta, ainakin yhtä oppituolia 
voitaisiin Ingmanin mukaan ylläpitää Kordelinin säätiön varoilla.834 

Vastaavia koulutussuunnitelmia tehtiin myös Finlands Svenska Publicistförbundissa. 
Osaavista toimittajista oli puutetta erityisesti Helsingin ulkopuolella ilmestyvissä ruotsin-
kielisissä sanomalehdissä. Nya Pressenin toimittaja Julius Hirn ehdotti maaliskuussa 1908, 
että toimittajiksi haluaville luotaisiin mahdollisuus harjoitella helsinkiläisissä lehdissä ja 
saada tietopuolista opetusta joko yliopiston tai jonkin muun oppilaitoksen järjestämillä 
kursseilla. Ehdotuksen pohjalta yhdistys ryhtyi valmistelemaan noin kaksi vuotta kestävää 
opinto-ohjelmaa. Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteellisen tiedekunnan dekaani 
Fridolf Gustaffson (1853–1924) oli jo aiemmin tehnyt kurssisuunnitelman, joka soveltuisi 
toimittajakoulutukseen.835

Keväällä 1908 luotiin ohjeet harjoittelijoiden asemasta toimituksissa ja perustettiin 
työnvälitystoimisto toimittajia ja lehtiä varten. Yhtään harjoittelijaa ei kuitenkaan ilmaan-
tunut ensimmäisen vuoden aikana eikä työnvälitystoimistokaan lähtenyt kunnolla käyn-
tiin. 

Keväällä 1912 Dagens Tidningissä julkaistiin artikkeli yliopistojen ja journalismin suh-
teesta ja vedottiin professoreihin, että he tekisivät ehdotuksia journalistisen kandidaatin-
tutkinnon toteuttamisesta. Ensimmäisenä vetoomukseen vastasi romaanisen filologian 
professori Axel Wallensköld (1864–1933), joka esitti, että tulevaisuuden tavoitteeksi ase-
tettaisiin journalistiikan dosentuurin aikaansaaminen. Siihen asti olisi käytännöllisintä 
suorittaa tutkinto historiallis-kielitieteellisessä tiedekunnassa neljän aineen yhdistelmällä, 
jotka parhaiten hyödyntäisivät journalistista työtä. Tällaisia aineita olisivat esimerkiksi val-
tiontalous, yleinen tai pohjoismainen historia, äidinkieli, estetiikka ja nykykirjallisuus.836

Sanomalehtimiesyhdistysten koulutushankkeet jäivät kuitenkin vain suunnitteluasteel-
le. Vuodesta 1921 lähtien ammatillisen koulutuksen järjestäminen siirtyi Suoman Sano-
malehtimiesten Liiton vastuulle, ja yleinen toimittajakoulutus alkoi Kansalaiskorkeakou-
lussa 1925. 

Kauko Pietilän mukaan kansalaiskorkeakoulun perustamisessa tavoiteltiin sisällissodan 
jälkeen sellaista valtion ja kansalaisyhteiskunnan välisten suhteiden tilaa, johon porvarilli-
sen julkisuuden klassinen kausi oli tähdännyt Englannissa pari sataa vuotta aikaisemmin. 
Tavoitteena oli vakiinnuttaa poliittinen julkisuus valtiota ja kansalaisyhteiskuntaa yhdis-
täväksi, niiden kesken välittäväksi kentäksi, niin että varmistuttaisiin institutionaalinen 
yhteys julkisen mielipiteen (kansalaisyhteiskunnan) ja valtion välille. Kansalaissodan kyn-
nyksellä ja sen jälkeen vallitsi huoli siitä, oliko tuota yhteyttä olemassa lainkaan, ja jos oli, 
toimiko se oikealla tavalla.837

Kansalaiskorkeakoulu perustettiin välittäjäksi, ja sen tarjoama toimittajakoulutus oli 
merkittävä askel suomalaisen journalistiprofession historiassa. Kansalaiskorkeakoulun 
syntyajatuksen esitti kesäkuussa 1917 kansantalous- ja tilastotieteilijä Leo Harmaja (1880–

834 Torvinen 1966, 52–53; Mikkonen 2006, 49–50; Salmelin 1985. 
835 Wallén 2007, 107. 
836 Wallén 2007, 108.
837 K. Pietilä 2012, 198; Habermas 2004 (1962), 129.
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1949). Hänen tavoitteenaan oli suomalaisen yhteiskunnan ja parlamentaarisen kansan-
vallan lujittaminen erityisen yleistä kansalaistietoa jakavan kansalaiskorkeakoulun avulla. 
Harmaja uskoi, ettei Suomen kansa olisi ilman erityistä kansalaisvalistusta kypsä kohtaa-
maan niitä vaatimuksia, joita sen saama valtiollinen asema sille asetti. ”Jotta näistä murros-
ajan vaikeuksista ehjinä selviydyttäisiin, olisi välttämättä pidettävä huolta siitä, että laajat 
kansankerrokset, ainakin niiden luottamustoimissa olevat henkilöt, pääsisivät selville niis-
tä kansalaistehtävistä, joita uusi aika, täydellisen kansanvallan ja valtiollisen itsenäisyyden 
aika, meille kaikille asettaa.”838

Välittäjä- ja yhteiskuntarauhan ylläpitäjän rooli tulee hyvin esiin myös Kansalaiskor-
keakoulun syntyyn näkyvästi vaikuttaneen Yrjö Ruuthin (1887–1956)839 kirjoituksesta 
vuodelta 1925: ”Kansalaiskorkeakoulun ajatus keräsi ja kiteytyi kansamme vaiheissa niin 
kohtalokkaina vuosina kuin 1917 ja 1918. Samoin kuin Ranskan historian vaikeat ja kään-
teentekevät vuodet 1870 ja 1871 herättivät eloon Valtiotieteiden vapaaopiston (L’Ecole lib-
re des sciences politiques) ja samoin kun Saksassa maailmansota ja sen jälkeiset kokemuk-
set välittömästi antoivat aihetta Saksan Poliittisen Korkeakoulun (Deutsche Hochschule 
für Politik) perustamiseen, samoin herättivät pienissä ja vaatimattomissa oloissamme nuo 
ratkaisevat vuodet kiintoisuutta laajoissa kansalaispiireissä erikoisen yhteiskunnallis-valti-
ollisen kansalaiskorkeakoulun perustamista kohtaan.” Yhteiskuntarauhan ylläpitämisessä 
voimakeinot oli korvattava muilla menetelmillä, kansallisten arvojen vaalimisen ohella sii-
hen kuului myös yhteiskunnallis-valtiollisen sivistyksen syventäminen ja levittäminen.840

Kansalaiskorkeakoulussa oli alkuaikoina neljä tutkintolinjaa, ja siellä oli mahdollisuus 
suorittaa sosiaali-, kunnallis- ja osuustoimintatutkinto sekä valtiollinen eli sanomalehti-
miestutkinto. Siihen sisältyi valtio-oppia ja valtio-oikeutta, kansantaloustiedettä, sosiaa-
lipolitiikkaa, kunnallispolitiikkaa ja -hallintoa sekä osuustoimintaa. Aluksi tutkintoon ei 
vielä kuulunut lehdistöoppia tai sanomalehtitiedettä, mutta jo toisena toimintavuotena sii-
hen sisältyi sanomalehtioppi-niminen aine. 

Kansalaiskorkeakoulussa suoritettuun toimittajatutkintoon suhtauduttiin aluksi hyvin 
kriittisesti. Kari Koljosen mukaan sanomalehtien johdossa ei oikein uskottu toimittajatut-
kinnon lisäävän ammatillista osaamista, vaan pikemminkin heikentävän sitä. Tällaisesta 
suhtautumisesta kertoi muun muassa Uuden Auran työpaikkailmoituksen loppukaneetti 
vuodelta 1926: ”Kansalaiskorkeakoulun käyneet älkööt vaivautuko.”841 

Kansalaiskorkeakoulun toimittajakoulutuksen ohella Suomen Sanomalehtimiesten Liit-
to järjesti omia täydennyskoulutuskurssejaan jäsenilleen. Ensimmäiselle, vuonna 1924 jär-
jestetylle viikon mittaiselle kurssille osallistui 141 henkilöä, eli noin puolet liiton jäsenistä. 
Myöhemmin joka toinen vuosi järjestettyjen kurssien opetus laajeni ja kurssit pitenivät. 
Kansalaiskorkeakoulun ja ammattiliiton välillä vallitsi selkeä työnjako; liitto keskittyi täy-
dennyskoulutuksen järjestämiseen, kansalaiskorkeakoulun opetus suunnattiin alalle aiko-
ville. 

Oppilaitoksen nimi muuttui vuonna 1930 Yhteiskunnalliseksi korkeakouluksi ja koti-

838 K. Pietilä 2012, 196–198; Rasila 1973, 11, 13.
839 Ruuth (vuodesta 1927 lähtien Ruutu) toimi koulun rehtorina vuosina 1924–32, 1935–45 ja 1949–53.
840 Ruutu 1925, 5; Ruutu 1920; K. Pietilä 2012, 195–196.
841 K. Pietilä 2012, 194; Ruutu 1925, 21–22; Koljonen 2013, 101–102; Salokangas 2003, 95.
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paikka 1960-luvun alussa Tampereeksi. Vuonna 1966 Yhteiskunnallisesta korkeakoulusta 
tuli Tampereen yliopisto, ja toimittajakoulutus jatkui sen opetuksen osana.842

Ruotsinkielistä toimittajakoulutusta tarjosi ensimmäisenä Svenska Arbetarinstitutet 
1940-luvun puolivälissä. Korkeakoulutasoinen ruotsinkielinen toimittajakoulutus alkoi 
1960-luvun alkupuolella Svenska Medborgarhögskolanissa (vuodesta 1964 lähtien Svens-
ka social- och kommunalhögskola). Vuonna 1984 se yhdistettiin Helsingin yliopistoon.

Yhteiskunnallinen korkeakoulu säilytti pitkään missionsa kansalaiskasvattajien ja kan-
salaishengen herättäjien valmentajana, vaikka ammatilliset oppiaineet saivatkin vuosien 
myötä enemmän tilaa opetuksessa. Kauko Pietilän mukaan tämä vahvisti opiskelijoiden 
kykyä toimia ammatissa myös kansalaisina eli tavalla, joka toteuttaa yleistä intressiä tai on 
sen kanssa samansuuntainen.843 Tiedon ja taitojen – teorian ja käytännön – tasapainosta 
muodostui Ullamaija Kivikurun ja Kaarle Nordenstrengin mukaan myös yliopistojen jour-
nalistikoulutuksen ikuisuuskysymys.844 

Alan työpaikkojen varaamiseen vain journalistitutkinnon suorittaneilla monet tutkijat 
suhtautuvat hyvin kriittisesti. Esimerkiksi Svennik Høyer ja Epp Lauk korostavat, että vaa-
timus ammattimonopolista sotii ilmaisuvapautta vastaan ja Raimo Salokangas muistuttaa, 
että journalismi on aina ollut ”vapaa ammatti”; muodollisia kriteerejä ei ole ja työnantajat 
päättävät itsenäisesti ketä toimittajiksi kulloinkin palkkaavat.845 

Kun journalistiprofessiota verrataan muihin moderneihin professioihin, suurimmat 
erot liittyvät juuri ammatillisen koulutuksen merkitykseen professiolle. Tältä osin jour-
nalistiprofessio eroaa kontinentaalista, valtiokeskeisestä professiotyyppistä ja muistuttaa 
enemmän Englannin ja Yhdysvaltojen kansalaisyhteiskuntasidonnaisia professioita. Am-
matilliset ryhmät kehittivät itse alan koulutusta ja loivat ammattiin harjaantumismahdolli-
suuksia sekä vakuuttivat suurta yleisöä ja valtiollisia päätöksentekijöitä pätevyydestään eri-
koistuneiden palvelujen tuottajina. Hannes Siegrist on nimittänyt tällaista prosessia ”pro-
fessionalisaatioksi alhaalta päin”. Sen vastakohtana on Manner-Euroopan valtiokeskeinen 
”professionaalisuutta ylhäältä päin” -malli, jossa voimakas byrokraattinen valtio kontrolloi, 
legitimoi ja organisoi koulutussisältöjä ja pätevyysvaatimuksia.846

6.6 Poliittisista yhdistyksistä valtakunnalliseksi ammattiliitoksi

Ensimmäinen askel kohti valtakunnallisen sanomalehtimiesliiton syntyä otettiin 1919, kun 
Sanomalehtimiesjärjestöjen Keskusvaltuuskunta purettiin.

Nuorsuomalaiset olivat suhtautuneet kriittisesti Keskusvaltuuskuntaan jo aikaisemmin-
kin, ja lopullinen pesäero käynnistyi loppuvuodesta 1918 Alfred Kordelinin säätiön sano-
malehtimieskiintiön paikoista syntyneestä kiistasta. Nuorsuomalaisten mielestä vanhasuo-
malaiset ja ruotsinkieliset pelasivat Santeri Ivalon epäreilusti ulos säätiön hallinnosta. Pro-

842 Suomen Sanomalehtimiesten liitto – Finlands Journalisförbundet 1921–1971. Eripainos Sanomalehtimies 
– Journalisten lehdestä n:o 3; Välkevirta ja Ojala 1979, 147; Torvinen 1966, 53.

843 K. Pietilä 2012, 199–200.
844 Kivikuru & Nordenstreng 2012, 307–308.
845 Høyer & Lauk 1994; Salokangas 2003, 128.
846 Siegrist 1990 (b); Konttinen 1991, 16.
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testiksi nuorsuomalaisia säätiössä edustanut Oiva Kyrö (1883–1928)847 erosi tehtävästään 
ja vaati yhdistystään eroamaan keskusvaltuuskunnasta. Eropäätös tehtiin keväällä 1919, ja 
samalla päätettiin ammatillisen yhteistyön jatkamisesta muilla foorumeilla.848 

Myös Finlands Svenska Publicistförbund ilmoitti samana keväänä, että heidän mieles-
tään keskusvaltuuskunnan voisi lakkauttaa ja yhteistyötä jatkaa siten, että järjestöjen pu-
heenjohtajat kokoontuisivat tarvittaessa yhteen käsittelemään kaikkia yhteisiä asioita. 

Porvarillisten lehtimiesyhdistysten välirikko johtui – ainakin osittain – sisällissodan jäl-
keen tapahtuneesta puoluekentän uudelleen jaosta. Nuorsuomalaisessa Sanomalehtimie-
syhdistyksessä muutokset eivät kuitenkaan olleet kovin suuria, sillä vain pieni osa yhdis-
tyksen jäsenistä siirtyi vuoden 1919 alussa kokoomuksen jäseniksi. Isto Mikkosen mukaan 
jonkinlaista taistelua jäsenistä puolueiden välillä kuitenkin käytiin keväällä 1919, jolloin 
kokoomuspuolueeseen liittyneet ”pääskyset” puuhasivat kokousta, johon kutsuttaisiin 
muitakin entisiä nuorsuomalaisia. Nuorsuomalainen sanomalehtimiesyhdistys valtuutti 
Jaakko Laurilan ja V. V. Kilven valmistelemaan vastatoimia, joilla estettäisiin rivien hajot-
taminen. Vastatoimiin ei kuitenkaan näytä olleen tarvetta, sillä entisten nuorsuomalaisten 
kokousta ei tiettävästi koskaan järjestetty.849  

Vaikka edistyspuolueella oli vähemmän lehtiä kuin kokoomuksella ja puolueen lehdissä 
työskentelevien toimittajien yhteenlaskettu määrä aleni, Nuorsuomalaisen Sanomalehti-
miesyhdistyksen jäsenmäärä kasvoi. Vuoden 1920 alussa yhdistykseen kuului jo 105 jä-
sentä. Yhdistys liittyi Kansallisen Edistyspuolueen jäsenjärjestöksi, mutta säilytti entisen 
nimensä. Yhdistyksen säännöissä ”nuorsuomalainen” korvattiin sanalla ”edistys”. Varsinai-
siksi jäseniksi hyväksyttiin jatkossa edistyspuolueen lehdissä vakinaisesti työskentelevät 
ja kannattajajäseniksi Kansallisen Edistyspuolueen sanomalehteä lähellä olevat, puolueen 
järjestöihin kuuluvat henkilöt. Santeri Ivalon jälkeen 1920 yhdistyksen puheenjohtajaksi 
tuli Helsingin Sanomien tuleva päätoimittaja W. W. Tuomioja, joka hoiti tehtävää kuole-
maansa, vuoteen 1931 asti.850

Sosiaalidemokraattisten lehtimiesten yhteistoiminta oli sodan jälkeen lamassa. Entinen 
johtoryhmä, Väinö Huplia lukuun ottamatta, oli joko vangittu, kuollut tai lähtenyt pakoon 
Venäjälle. Liiton henkiin herättäminen onnistui vasta loppuvuodesta 1919. Suomen So-
sialidemokraattisen Sanomalehtimiestenliiton puheenjohtajaksi valittiin Kaarlo Harvala, 
joka työskenteli tuolloin Kansan Lehden päätoimittajana. Kiireisin tehtävä oli yhdistyksen 
talouden kuntoon saattaminen, sillä yhdistys oli sitoutunut maksamaan kuolleiden jäsen-
ten perheille korvauksia. Liiton varat olivat edelleen viranomaisten hallussa, ja yhdistyksen 
pankkikirja rahastonhoitaja Emil Elon mukana Venäjällä. Liittotoimikunta aloitti liiton 
toiminnan elvyttämisen, mutta puolueen sisäinen tilanne hidasti käyntiin lähtöä. Seuraava 
liittokokous pidettiin vasta huhtikuussa 1921. Liitossa oli tuolloin 47 jäsentä, mikä on pal-
jon, kun ottaa huomioon puolueen hajoamisen ja sosiaalidemokraattisissa lehdissä työs-

847 Kyrö oli Suomen Kansan toimittajana 1902, työskenteli sen jälkeen jonkin aikaa Helsingin Sanomien 
tilapäisenä toimittajana, Pohjanmaa-lehden päätoimittajana 1910–12, STT:n toimittajana 1912–18, 
Helsingin Sanomien toimitussihteerinä vuodesta 1918, Dagens Nyheterin kirjeenvaihtajana 1919–28 sekä 
Tuulispää-lehden päätoimittajana 1920–28. Lisäksi hän avusti ajoittain muitakin lehtiä.

848 Mikkonen 2006, 60–61.
849 Mikkonen 2006, 79–80.
850 Mikkonen 2006, 79–80.
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kentelevien määrän. Puolueen lehdissä työskenteli 1920-luvun alussa kuutisenkymmentä 
toimittajaa.851

Finlands Svenska Publicistförbundin toiminnassa perinteiset ammattiyhdistysasiat oli-
vat muita porvarillisia yhdistyksiä vähäisemmässä roolissa. Aloitteista ja keskustelusta ei 
ollut puutetta, mutta yhteisen linjan löytämistä hankaloitti jäsenkunnan heterogeenisuus. 
Yhdistyksen johdon konservatiiviset näkemykset eivät aina vastanneet jäsenten toiveita, 
ja ammattiasioista keskusteleminenkin koettiin turhaksi, koska yhdistykseen kuului mui-
takin kuin ammattitoimittajia. Turhautuminen synnytti yhdistyksen sisään oppositioryh-
män, jota johti Svenska Tidningenin päätoimittaja Fredrik Valros (1887–1956)852. Keväällä 
1920 oppositio näytti voimaansa äänestämällä ulos hallituksesta varapuheenjohtajana vuo-
desta 1907 toimineen A. R. Frenckellin, joka oli juuri palannut lehdenkustantajien liiton 
puheenjohtajaksi. Seuraavana vuonna hänet kuitenkin valittiin uudelleen hallitukseen, ja 
vuonna 1922 yhdistyksen puheenjohtajaksi.853 

Maalaisliittolaisten lehtimiesten yhteistoiminta alkoi vasta sisällissodan jälkeen. Yhdis-
tys perustettiin kesäkuussa 1919. Järjestö oli aluksi pieni, jäseniä oli vain kolmisenkym-
mentä. Liiton tarkoituspykälä muistutti muiden poliittisten lehtimiesyhdistysten sääntöjä: 
yhdistys toimi maalaisliittolaisten sanomalehtimiesten taloudellisen, yhteiskunnallisen ja 
ammatillisen aseman parantamiseksi. Tavoitteena oli, että maalaisliittolaisten lehtimiesten 
palkkaus- ja työehdot saataisiin järjestettyä yhtenäisten periaatteiden mukaisesti ja työ- 
ja palkkaussopimukset vahvistettaisiin aina välikirjoilla.854 Näiden tavoitteiden ajaminen 
siirtyi kuitenkin pian perustettavalle valtakunnalliselle ammattiliitolle ja maalaisliiton leh-
timiehet keskittyivät aatteelliseen yhteistoimintaan, kuten muutkin poliittiset lehtimiesyh-
distykset.

Merkittävin syy toimittajien valtakunnallisen ammattiliiton perustamiselle oli palkko-
jen ostovoiman romahtaminen sisällissodan jälkeen. Mallia palkkatason parantamiseen 
saatiin Suomen Kirjatyöntekijäin Liitolta, joka vuonna 1919 onnistui neuvottelemaan jäse-
nilleen kalliin ajan korotuksen – palkkoja nostettiin vuoden lopulla 245–290 prosenttia.855

Suomen Sanomalehtimiesliiton perustamisessa moottoreina toimivat nuorsuomalaiset 
toimittajat. Yhteisiä asioita ajamaan haluttiin lehtimiesvaltuuskunnan tyyppistä yhteistoi-
mintaa, mutta järjestäytyneemmässä, valtakunnallisessa muodossa. 

Finlands Svenska Publicistförbundin jäsenistä osa vastusti valtakunnalliseen ammat-
tiliittoon liittymistä. Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidettiin kolme päivää ennen 
Suomen Sanomalehtimiesten Liiton perustamista, mielipiteet uudesta liitosta jakaantuivat 
kahtia. Muun muassa Rafael Colliander, Max Hanemann (1881–1945)856 ja Fredrik Valros 

851 Raitio 1947, 78–80, 120; Toimittajatietokanta 1771–1921.
852 Valros oli Svenska Tidningin päätoimittajana 1919–21, Hufvudstadsbladetin toimittajana 1916–17 ja 1925 

sekä toimituspäällikkönä 1928–30. Lisäksi hän toimi Svenska Pressenin päättoimittajana 1930–44. 
853 Wallén 2007, 26–28, 180. Frenckell toimi Suomen Sanomalehdenkustantajain Liiton puheenjohtajana 

1916–18 ja 1920–25.
854 Välkevirta ja Ojala 1979, 29–30; Wallén 2007, 33.
855 Suonoja 1977, 59.
856 Hanemann oli Veckobladin toimitussihteerinä 1905–06, Tammerfors Nyheterin päätoimittajana 1907–

08, Hangöbladetin päätoimittajana 1908–09 sekä toimi Nya Pressenin toimittajana 1910–14, Svenska 
Tidningin toimittajana 1914–15 ja 1917–21 ja Svenska Pressenin toimittajana 1922–30 ja vastaavana 
toimittajana 29-30,
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katsoivat, etteivät ruotsinkieliset lehtimiehet saisi mitään hyötyä uudesta liitosta. Päätök-
seksi tuli, että jokainen sai itse päättää, liittyikö uuteen liittoon vai ei. Monet yhdistyksen 
jäsenet osallistuivat valtakunnallisen ammattiliiton perustavaan kokoukseen ja toimivat 
aktiivisesti liiton eri tehtävissä. Osa jäsenistä jäi pitkäksi aikaa uuden liiton ulkopuolelle.857

Valtakunnallinen sanomalehtimiesliitto rakennettiin alueellisten lehtimiesyhdistysten 
pohjalle. Rakenteella haluttiin turvata mahdollisimman tehokas yhteydenpito myös maa-
kunnissa työskenteleviin toimittajiin. Mallia oli otettu Ruotsista, jossa valtakunnallisella 
ammattiliitolla oli alueellisten piirien muodostama organisaatio. 

Vaikka alueellisten lehtimiesyhdistysten perustamisesta puhuttiin jo 1890-luvulla ja 
uudestaan 1910-luvulla, niitä syntyi tuolloin vain yksi, Itä-Suomen Sanomalehtimiesten 
yhdistys. Ajatus yhdistyksen perustamisesta syntyi Viipurissa huhtikuussa 1913 pidetyssä 
kokouksessa, johon osallistui toistakymmentä Karjalan, Karjalan Lehden, Wiipurin ja Wi-
borgs Nyheterin toimittajaa. Itä-Suomen Sanomalehtimiesyhdistys perustettiin virallisesti 
1.11.1913 ja jäseniksi kutsuttiin kaikki itäsuomalaisten porvarillisten lehtien toimittajat. 
Yhdistyksen tavoitteena oli kiinteyttää alueella asuvien lehtimiesten yhteydenpitoa ja puo-
lustaa heidän oikeuksiaan sekä lehtikustantajien että viranomaisten suuntaan.858

Yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana oli Karjala-lehden toimittaja Kaarlo Riu-
kuniemi, joka toimi vuosina 1916–1920 myös Nuorsuomalaisen Sanomalehtimiesyhdis-
tyksen johtokunnan jäsenenä. Yhdistyksen johtokuntaan kuului alusta lähtien viipuri-
laisten lisäksi jäseniä Joensuusta, Savonlinnasta ja Käkisalmelta. Alkutaivalta varjostivat 
ensimmäisen maailmansodan alkaminen ja tiukka sotasensuuri, joka koski erityisesti ra-
jaseudun lehtien kirjoittelua. Toiminta käynnistyi uudelleen helmikuussa 1921, noin kuu-
kausi ennen Suomen Sanomalehtimiesten Liiton perustavaa kokousta.859

Valtakunnallisen järjestön kivijalan muodosti Helsingin Sanomalehtimiesyhdistys, joka 
perustettiin joulukuussa 1920. Yhdistyshankkeen puuhamiehellä, Nuorsuomalaisen Sano-
malehtimiesyhdistyksen Jaakko Laurilalla, oli pitkä kokemus lehtimiesten yhteistoimin-
nasta. Hän oli ollut mukana jo ensimmäisessä, 1800-luvun lopulla perustetussa lehtimie-
syhdistyksessä ja osallistunut yhdistyksen viimeiseen kokoukseen keväällä 1905.

Uuden yhdistyksen perustaminen oli haastava projekti. Ensimmäiseen joulukuun alus-
sa pidettyyn valmistelukokoukseen ravintola Gambrinin kabinettiin tuli vain kourallinen 
toimittajia, vaikka heitä istui samaan aikaan ravintolasalin puolella huomattava määrä. 
Muutaman päivän kuluttua pidetyssä uudessa valmistelukokouksessa päätettiin sääntöjen 
valmistelusta. Tehtävän saivat Jaakko Laurila, Heikki Koivula (1887–1947)860 ja Woldemar 

857 Torvinen 1980, 10; Wallén 2006, 34–35.
858 Karjala 29.4. ja 4.11.1913; Reino Kaatosen käsikirjoitus Itä-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen vaiheet. 

38-vuotias yhdistys 30-vuotiaassa liitossa (1951). Suomen Journalistiliitto.
859 Karjala 29.4. ja 4.11.1913; SSLH-matrikkelikortisto. Riukuniemi toimi yhdistyksen puheenjohtajana 

1913–33.
860 Koivula oli Tampereen Sanomien avustajana 1900–08, Keski-Suomen aputoimittajana 1908 ja 

toimitussihteerinä 1909 –10 ja toimitussihteerinä 1911–13, Tampereen Sanomien 1. toimitussihteerinä 
1914–18 (vastaavana toimittajana 1915–18), Satakunnan Lehden toimitussihteerinä 1920, 
Suojeluskuntalainen-lehden toimittajana 1919, Itä-Suomen Uutistoimiston Tampereen osaston hoitajana 
1918–19, STT Tampereen osaston hoitajana 1919 ja Helsingin toimiston hoitajana vuodesta 1920 lähtien.
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Sundman (1882–1964)861. Lisäksi päätettiin, että Laurila, Koivula ja Artturi Järviluoma 
(1879–1942)862 kiertäisivät helsinkiläisten lehtien toimituksia ja värväisivät perustavaan 
kokoukseen väkeä.863

Helsingin Sanomalehtimiesyhdistys perustettiin 12.12.1920 Kansallisseuran tiloissa. 
Perustamiseen osallistui 23 porvarillisissa lehdissä työskentelevää toimittajaa. Avauspu-
heessaan Jaakko Laurila totesi, että yhdistyksen päätehtävänä on toimittajien yhteiskun-
nallisen ja taloudellisen aseman vahvistaminen – yhdistystä tarvittiin erityisesti palkkojen 
nostamiseksi hintojen korotuksia vastaavalle tasolle. Säännöissä todettiin muun muassa, 
että yhdistyksen jäsenten tuli välttää sopimatonta kilpailua ammattitoveriensa kanssa, olla 
vastaanottamatta sanomalehtimiestointa alle voimassa olevien tariffien sekä käyttää sano-
malehtityössä mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen jäseniä. Jäseneksi pääsivät vain pää-
toimisesti sanomalehtityötä tekevät henkilöt.864

Yhdistyksen ensimmäiset, väliaikaiset puheenjohtajat olivat Helsingin Sanomien toi-
mittaja Johan Edvard Eteläpää (1881–1946)865 ja Hufvudstadsbladetin toimittaja Einar Ot-
telin (1870–1921)866. Eteläpää oli toiminut Nuorsuomalaisen Sanomalehtimiesyhdistyksen 
johtokunnan jäsenenä vuodesta 1917 lähtien, ja Ottelin kuului Publicistförbundetin halli-
tukseen. Eteläpää valittiin myöhemmin yhdistyksen varsinaiseksi puheenjohtajaksi.867

Helsingin Sanomalehtimiesyhdistyksen jäsenistö koostui aluksi suomenkielisten por-
varillisten lehtien toimittajista. Vuonna 1921 yhdistykseen kuului 56 suomenkielistä ja 
seitsemän ruotsinkielistä jäsentä. Myöhemmin mukaan tuli lisää ruotsinkielisten lehtien 
toimittajia, ja vuonna 1924 liittoon liittyi suuri joukko sosiaalidemokraattisten lehtien toi-
mittajia.868

Yhdistykselle asetettiin kolme tärkeää tavoitetta: koko maan kattavan sanomalehtimies-
liiton perustaminen, valtion sanomalehtimiesten stipendien aikaansaaminen ja sanoma-
lehtimiesten asuntolan perustaminen Helsinkiin. Huoneisto toimisi myös toimittajien ko-
kouspaikkana. 

Koska valtakunnallisen yhdistyksen perustamiseen tarvittiin myös muita paikallisia yh-
distyksiä, yhdistyksen hallitus lähetti Helsingin ulkopuolella ilmestyville lehdille kirjeet, 
jossa ehdotettiin paikallisten sanomalehtimiesyhdistysten perustamista jokaiseen suurem-

861 Sundman oli sanomalehtimiehenä vuodesta 1901 lähtien. Hän toimi Helsingfors Postenin 
urheilutoimittaja, reportteri ja oikolukija 1903–05, Tammerfors Nyheterin päätoimittaja 1901–04, 
Hufvudstadsbladetin reportteri 1912–18, Veckansa krönikan vastaavana toimittajana ja STT:n 
ruotsinkielisen osaston johtajana 1918–52.

862 Järviluoma aloitti lehtityön Vaasa-lehden ja Uuden Suomettaren avustajana, oli Iltalehden aputoimittajana 
1912 ja toimitussihteerinä 1923–24, Hermes-lehden toimittajana 1914, Uuden Päivän aputoimittajana 
1917, Uuden Suomen aputoimittajana 1919–23 sekä toimi eri lehtien avustajana ja pakinoitsijana.

863 Käsikirjoitus Helsingin Sanomalehtimiesyhdistys 20-vuotias. Katsaus historiaan (1941). Suomen 
Journalistiliitto. 

864 Käsikirjoitus Helsingin Sanomalehtimiesyhdistys 20-vuotias. Katsaus historiaan (1941). Suomen 
Journalistiliitto.

865 Eteläpää oli Suomalaisen Kansan aputoimittajana 1908–11 ja Helsingin Sanomien toimittajana 1916–46.
866 Ottelin aloitti eri lehtien kirjeenvaihtajana 1889, oli Hufvudstadsbladetin toimittajana 1891–92 ja 1894–

95 sekä 1917–21, Borgåbladetin päätoimittajana 1893–94, Borgå Nya Tidningin päätoimittajana 1897–98, 
Vasa Nyheterin toimittajana 1899–1900, Nya Pressenin ja Aftonbladetin toimittajana 1900 ja Wiborgs 
Nyheterin toimitussihteerinä 1906–13.

867 Torvinen 1980, 19–22.
868 Torvinen 1980, 19–22; Leino-Kaukiainen 2015, 24.
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paan kaupunkiin. Keväällä 1921 alueelliset yhdistykset kokoontuisivat perustamaan Suo-
men Sanomalehtimiesten Liittoa. ”…Uuden liiton pohjalla voitaisiin sanomalehtimiesten 
toiminta ammatti- ym. asiain ajamiseksi saada paljon tehokkaammaksi kuin esimerkiksi 
nykyisten puolueyhdistysten avulla...”869 Tavoitteena oli siirtää pääosa puolueiden lehtimie-
syhdistysten tehtävistä tulevalle valtakunnalliselle liitolle.

Vuoden 1921 alussa paikallisia sanomalehtimiesyhdistyksiä perustettiin eri puolille 
maata: Tampereelle, Pohjois-Suomeen, Joensuuhun, Savonlinnaan, Hämeenlinnaan, Tur-
kuun, Satakuntaan, Keski-Suomeen ja Vaasaan. Perustaviin kokouksiin kutsuttiin vain 
porvarillisissa lehdissä työskenteleviä toimittajia. Vaasassa yhdistyksen ulkopuolelle jäivät 
vuoteen 1940 saakka sosiaalidemokraattisissa lehdissä työskentelevät toimittajat sekä ruot-
sinkieliset toimittajat, jotka liittyivät yhdistykseen vasta 1945. Pääosa muualla ilmestyvien 
sosiaalidemokraattisten lehtien toimittajista liittyi paikallisiin yhdistyksiin vuosina 1924–
25. Useissa yhdistyksissä jäseniksi hyväksyttiin myös lehtien taloudesta vastaavat henkilöt, 
koska muuten jäsenmäärä olisi jäänyt liian pieneksi.870 

Valtakunnallisen liiton perustamiskokouksen valmistelusta vastasi Jaakko Laurila. Suo-
men Sanomalehtimiesten Liitto perustettiin 28.3.1921. Perustavaan kokoukseen osallistui 
77 henkilöä eri paikallisyhdistyksistä. Mukana oli muun muassa kymmenkunta Suomen 
Tietotoimiston työntekijää, yhdeksän Uuden Suomen toimittajaa ja kuusi Helsingin Sa-
nomissa työskentelevää. Mukana oli päätoimittajia, toimitussihteereitä ja rivitoimittajia. 
Naistoimittajia kokoukseen ei osallistunut yhtään. Suurin osa kokouksen osanottajista tuli 
kokoomuksen tai edistyspuolueen lehdistä: edistyspuoluelaisia oli 19, kokoomuslaisia 28, 
maalaisliittolaisia kolme ja ruotsinkielisissä lehdissä työskenteleviä seitsemän. Sitoutumat-
tomista lehdistä kokoukseen osallistui parikymmentä. Heihin lasketaan tässä muun mu-
assa Suomen Tietotoimistossa ja Finska Nyhetsbyråssa työskentelevät henkilöt sekä kaksi 
Maaseudun Tulevaisuudessa ja kolme Kauppalehdessä työskentelevää henkilöä.871 

Liitosta tuli paikallisten sanomalehtimiesyhdistysten yhdysside, ja se pyrki toimimaan 
toimittajien ammattitaidon sekä taloudellisen ja yhteiskunnallisen aseman kohottamisek-
si. Palkkaukseen liittyvien asioiden lisäksi liitto keskittyi ensimmäisinä vuosina muun mu-
assa ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja eläkekysymyksiin. Vuonna 1921 liittoon 
liittyi 11 alueellista yhdistystä, joissa oli yhteensä noin 200 jäsentä.872 

Koko maan kattavan työehtosopimuksen valmistelu aloitettiin vuonna 1922 kartoitta-
malla eri kaupungeissa noudatettavia työ- ja palkkaehtoja. Ensimmäinen työehtosopimus-
ehdotus valmistui alkuvuodesta 1926, mutta hanke kaatui kustantajien vastustukseen.873

Suomen Sanomalehtimiesten Liiton ensimmäinen puheenjohtaja oli Iltalehden päätoi-

869 Torvinen 1980, 17–19.
870 Suomen Sanomalehtimiesten liitto 1921–1971. 50-vuotisjulkaisu (1971). Käsikirjoitukset Piirteitä 

kolmen vuosikymmenen varrelta, Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen 30-vuotistaipaleelta, 
Piirteitä Satakunnan Sanomalehtimiesyhdistyksen toiminnasta, ja Vaasan Sanomalehtimiesyhdistyksen 
30-vuotistaipaleelta. Suomen Journalistiliitto.

871 Suomen Sanomalehtimiesten Liiton perustavan kokouksen osallistujaluettelo, Suomen Journalistiliiton 
arkisto. KA.

872 Hallituksen pöytäkirja 5.6.1921. Suomen Journalistiliiton arkisto. KA; Leino-Kaukiainen 2015, 23.
873 Leino-Kaukiainen 2015, 48–51.
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mittaja, kirjailija Yrjö Koskelainen (1885–1951)874. Hallituksen varapuheenjohtajana oli 
Hufvudstadsbladetin eduskuntatoimittaja Einar Ottelin ja jäseninä Helsingin Sanomien 
toimittaja W. W. Tuomioja, Suomen Tietotoimiston osastonjohtaja Woldemar Sundman, 
Turun Sanomien päätoimittaja Severi Nuormaa, Åbo Underrättelserin toimittaja Erland 
Colliander, Björneborgs Tidningin päätoimittaja Carl von Diederichs (1879–1952)875, tam-
perelaisen Maaseudun Sanomien päätoimittaja John Zidbäck (1875–1956)876, Aamuleh-
den toimitussihteeri Veikko Leuku (1891–29)877, maalaisliittolaisissa lehdissä työskennellyt 
Vilkku Joukahainen (1879–1929)878, joka oli tuolloin sosiaaliministerinä, Karjala-lehden 
päätoimittaja Kaarlo Riukuniemi ja Karjalan Maan päätoimittaja Ari Pitkänen (1876–
1938)879. Hallituksen varajäsen Heikki Koivula valittiin liiton sihteeriksi ja taloudenhoi-
tajaksi.880

Suomen Sanomalehtimiesten Liiton ensimmäisiä saavutuksia oli lehtimiesstipendien 
saaminen valtion vuoden 1922 talousarvioon. Asiaa oli käsitelty jo ennen Suomen Sano-
malehtimiesten Liiton perustamista muun muassa Itä-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyk-
sessä, joka oli esittänyt eduskuntaryhmille 60 000 markan määrärahan varaamista toimit-
tajien ulkomaanstipendejä varten. Lehtimiesten eläketurvan järjestäminen onnistui vas-
ta yleisen eläkeuudistuksen myötä, mutta helpotusta eläkepäiviin tuli kymmenille pitkän 
uran tehneille toimittajille valtion lehtimieseläkkeistä, joita alettiin maksaa vuodesta 1937 
lähtien.881

874 Koskelainen oli Valvojan toimittajana 1908–09, Uuden Auran toimittajana 1912–16 ja päätoimittajana 
1916–18, Uuden Päivän päätoimittajana 1918, Iltalehden päätoimittajana 1919–23, Suomen Teollisuus 
-lehden päätoimittajana 1923–31 ja Tuotanto ja Markkinointi -lehden toimittajana vuodesta 1931 lähtien 
sekä lyhyen aikaa Yleisradion palveluksessa.

875 Diederichs oli Fredrikshamns Tidningin päätoimittaja 1903–05, Viborgs Nyheterin toinen toimittaja 
1905, Östra Finlandin päätoimittaja 1906, Vasa Postenin päätoimittaja 1907 ja Björneborgs Tidningin 
päätoimittaja 1907–52.

876 Zidbäck oli Tampereen Sanomien toimittaja ja toimitussihteeri 1905–13 ja päätoimittaja 1915–19, 
Laatokka-lehden päätoimittaja 1913–14, Sortavalan Sanomien päätoimittaja 1914, Maaseudun Sanomien 
päätoimittaja 1921–22, Kotimainen Työ -lehden toimittaja 1922–23, STT:n toimitussihteeri 1924–27, 
Kauppalehden toimitussihteeri 1923–24 ja Helsingin Sanomien toimittaja 1927–50. 

877 Leuku oli Lahti-lehden toimistonhoitaja 1912–13, Kaiku-lehden toimitussihteeri 1914–17 ja päätoimittaja 
1918 sekä Aamulehden toimitussihteeri 1919–29.

878 Joukahainen oli Koitar-lehden päätoimittaja 1904–05, Maakansan aputoimittaja 1913–14, Maaseutu-
lehden päätoimittaja 1916–20, Maan Ääni -lehden vastaava toimittaja 1919–20, Turunmaan päätoimittaja 
1923–24, Suomen Talonpoika -lehden päätoimittaja 1924–25 ja Kansakoulun Lehden aputoimittaja 1909–
19.

879 Pitkänen aloitti Uuden Savon kesätoimittajana 1897, jatkoi Salmettaren kesätoimittajana 1898, Viipurin 
Sanomien uutistoimittajana 1898–99, Savo Karjalan toimitussihteerinä 1899–1904, Raahe-lehden 
toimittajana 1904–06 ja päätoimittajana 1906, Karjalan Sanomien päätoimittajana 1909–18, Korpi 
Jaakon päätoimittajana 1918, Karjalan Maan päätoimittajana 1918–33 ja työskenteli sen jälkeen vapaana 
toimittajana 1933–38.

880 Perustavan kokouksen pöytäkirja 28.3.1921 ja hallituksen pöytäkirja 28.3.1921. Suomen Journalistiliiton 
arkisto. KA; Suomen Sanomalehtimiesten Liitto 1921–1971, 50-vuotishistoriikki 1971. Suomen 
Journalistiliitto; Väinö Joensuun käsikirjoitus Suomen Sanomalehtimiesten liitto 30-vuotias. Katsaus sen 
syntyyn ja vaiheisiin (1951). Suomen Journalistiliitto. 

881 Suomen Sanomalehtimiesten Liitto 1921–1971, 50-vuotishistoriikki 1971. Suomen Journalistiliitto; Reino 
Kaatosen käsikirjoitus Itä-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen vaiheet. Kirjoitettu SSL:n 30-vuotista 
historiaa käsittelevään Sanomalehtimieheen (1951). Suomen Journalistiliitto; Woldemar Sundmanin 
käsikirjoitus Finlands Journalisförbund (1939). Suomen Journalistiliitto; Leino-Kaukiainen 2015, 62–64.
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Pohjoismainen journalistikongressi pidettiin Suomessa kesäkuussa 1922. Kongressiin 
osallistui noin 100 pohjoismaista toimittajaa, ja suomalaisia oli paikalla lähes saman ver-
ran. Kokouksen valmistelusta päävastuun kantoi Finlands Svenska Publicistförbund, ja 
valmistelukomitean johdossa olivat Axel Lille, A. R. Frenckell ja Gustaf Snellman. Maalais-
liittolaiset ja sosiaalidemokraatit eivät kelvannut kongressin järjestäjiksi – maalaisliittolai-
silta epäiltiin puuttuvan kongressissa tarvittavaa kielitaitoa ja sosiaalidemokraattien osal-
listuminen kongressiin nähtiin mahdottomaksi poliittisten syiden takia. ”Virallisena” syy-
nä näille järjestöille kerrottiin, että ne olivat ilmoittautuneet kongressiin liian myöhään.882 

Pohjoismaisten kokousten merkitys ei Suomen Sanomalehtimiesliiton pitkäaikaisen 
sihteerin Heikki Koivulan mukaan ollut suinkaan kokouksissa käsitellyissä asioissa tai teh-
dyissä päätöksissä, vaan keskinäisessä tiedon- ja mielipiteen vaihdossa. Suuri merkitys oli 
sillä, että osanottajat tutustuivat toisiinsa ja saivat hyödyllisiä kontakteja eri maihin.883 

6.7 Vakiintuva journalistiprofessio 

Michael Burrage, Konrad Jarausch ja Hannes Siegerst jakavat professionaaliset organisaa-
tiot karkeasti neljään erilaiseen tyyppiin. Ensimmäisen muodostavat organisaatiot, jotka 
syntyivät tiedolliselle perustalle.  Tällaisia olivat muun muassa erilaiset keskustelupiirit, 
oppineiden seurat ja akateemiseen yhdistykset, joilla on läheinen suhde yliopistoon. Toi-
sen organisaatiotyypin muodostavat järjestöt, jotka pyrkivät lisäämään ja vahvistamaan 
ammattikuntansa laillisia oikeuksia ja vaikutusvaltaa. Kolmannen organisaatiotyypin 
muodostavat professionaaliset järjestöt, jotka muistuttavat toimintatavoiltaan työväestön 
ammattiyhdistyksiä ja keskittyvät jäsentensä palkkojen ja työehtojen parantamiseen. Nel-
jännen organisaatiotyypin muodostavat järjestöt, jotka säätelevät ammattikuntaan pääsyä 
tutkinnoilla ja lupakirjoilla ja toimivat eräänlaisina ”karsintaorganisaationa” alan muiden 
toimijoiden suuntaan. Millaisen strategian organisaatio kulloinkin valitsee, riippuu yhteis-
kunnallisesta tilanteesta ja toimijoiden omista vaikutusmahdollisuuksista.884

Organisaatiotyypit muuntautuvat ja kehittyvät ulkoisten ja sisäisten paineiden muka-
na. Organisaatioiden rakenne, ominaisuudet ja tavoitteet voivat vaihdella, kun toimintaa 
sopeutetaan ympäristön ja kilpailutilanteen muutoksia vastaavaksi. Profession sisälle voi 
syntyä konflikteja, joissa vastakkain ovat ”tavalliset” ja erikoistuneet toimijat, eliitti ja muut 
ammatinharjoittajat, pääkaupungissa ja alueilla toimivat tai erilaisissa ympäristössä työs-
kentelevät. Tällaiset konfliktit voivat johtaa yhdistysten jakaantumiseen erilaisiksi frakti-
oiksi tai kilpailevien järjestöiksi.885

Suomalaisten toimittajien ammatillisessa yhteistoiminnassa vuosina 1871–1921 näkyy 
piirteitä kaikista Burragen, Jarauschin ja Siegerstin määrittelemistä organisaatiotyypeistä. 
Ensimmäiselle järjestäytymisvaiheelle vuosina 1871–1905 oli leimaa-antavaa toisen orga-

882 Käsikirjoitus Fjärde nordiska pressmöte, SSL 1922–23 ja FIB 1939–40. Eino Suovan paperit, Tampereen 
yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikkö.

883 Heikki Koivulan käsikirjoitus Sanomalehtimiesten pohjoismainen yhteistoiminta. Suomen 
Journalistiliitto.

884 Burrage & Jarausch & Siegrist 1990, 207–209. 
885 Burrage & Jarausch & Siegrist 1990, 208.



 207

nisaatiotyypin mukainen pyrkimys ammattikunnan laillisten oikeuksien ja vaikutusvallan 
lisäämiseen ja vahvistamiseen. Toisaalta yhteistoimintaan olennaisena osana kuuluneet 
näyttävät juhlatilaisuudet ja muodolliset rituaalit kertovat kiinteistä yhteyksistä akateemi-
siin piireihin.

Toista ammatillisen järjestäytymisen kautta – poliittisten lehtimiesjärjestöjen aikaa 
vuosina 1906–1920 – kuvaa parhaiten kolmas organisaatiotyyppi, jossa pyrkimykset koh-
distuvat jäsenten palkkojen ja työehtojen parantamiseen. Toisaalta tätä kehitysvaihetta lei-
masi ammatin poliittinen luonne ja professionaalisten ja unionististen pyrkimysten yh-
teensovittaminen.

Porvarillisten sanomalehtimiesyhdistysten professionaaliset hankkeet, jotka koskivat 
ammatillisen koulutuksen järjestämistä ja kunniatuomioistuimen perustamista, viittaavat 
neljänteen organisaatiomalliin, ammattikunnan säätelyyn pyrkivään rakenteeseen. Tähän 
suuntaan viittaa myös nuorsuomalaisen ja sosiaalidemokraattisen lehtimiesjärjestön ”pak-
kojäsenyys”, pyrkimys rajoittaa puoluelehtien toimittajatehtävät vain lehtimiesyhdistyk-
seen kuuluville.

Poliittinen epävarmuus ja poikkeusolot leimasivat suomalaisten toimittajien toista jär-
jestäytymisvaihetta. Luokkaristiriidat ja ideologiset erot estivät porvarillisten ja sosiaali-
demokraattisten toimittajien ammatillisen yhteistyön aina 1920-luvun puoleenväliin asti. 

Pohjoismaiseen järjestäytymiskehitykseen verrattuna suomalainen prosessi oli melko 
poikkeava – vain Norjassa poliittiset järjestöt muodostivat samantapaisen välivaiheen toi-
mittajien ammatillisessa järjestäytymisessä. Ruotsissa ja Tanskassa poliittiset lehtimiesyh-
distykset eivät koskaan nousseet merkittäviksi ammatillisiksi järjestöiksi, vaan ammatilli-
nen yhteistoiminta keskittyi alusta lähtien yleisiin journalistiyhdistyksiin. Merkittävää oli, 
että Ruotsissa ja Tanskassa myös sosialidemokraattisten lehtien toimittajat hyväksyttiin 
alusta lähtien yhteisen journalistiyhdistyksen jäseniksi.886 Ero Suomen ja muiden pohjois-
maiden välillä selittyy ennen muuta poliittisten olojen erilaisuudella.

Svennik Høyerin mukaan puoluesidonnaisuus siirsi Norjassa toimittajien professionaa-
lista sitoutumista vuosilla eteenpäin. Ensimmäinen 1883 perustettu yhdistys kaatui poliit-
tisiin erimielisyyksiin, ja se korvattiin konservatiivien ja liberaalien yhdistyksillä. Vähän 
myöhemmin myös muut poliittiset ryhmät saivat omat lehtimiesyhdistyksensä. Poliittises-
ti sitoutumaton lehtimiesyhdistys perustettiin 1910, mutta siitäkään ei tullut vielä oikeaa 
ammattiliittoa, koska yhdistykseen kuuluvat päätoimittajat eivät olleet valmiita istumaan 
toimittajien kanssa palkkaneuvotteluissa ja porvarilliset ja sosialistiset toimittajat suhtau-
tuivat toisiinsa epäluuloisesti. Tästä syystä ensimmäinen valtakunnallinen työehtosopimus 
solmittiin vasta vuonna 1938.887

Suomalaisten toimittajien ammatillisen järjestäytymisen kolmas vaihe, valtakunnallisen 
ammattiliiton perustaminen oli luonnollinen jatke porvarillisten sanomalehtimiesyhdistysten 
toiminnalle. Poliittiset lehtimiesjärjestöt loivat toiminnalle vankan perustan, jolle valtakunnal-
linen ammattiliitto oli seuraavan vuosikymmenen alussa mahdollista rakentaa. Ammattiliitto 
syntyi, kun poliittiset olot rauhoittuivat ja toimittajien palkka- ja työehdoista voitiin alkaa neu-
votella laajemmalla pohjalla. Neuvottelujen kannalta ratkaisevaa oli, että myös työnantajapuoli 

886 Høyer & Lauk 1997, 33–34; Norsk presses historie 1660–2010 (2. osa) 2010, 248–249.
887 Lauk & Høyer 1997, 6, 34–35. 
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järjestäytyi ja muodosti kollektiivisen toimijan, jolle yhteisiä vaatimuksia voitiin esittää.
Suomen Sanomalehtimiesten Liiton organisaatio vastasi Burragen, Jarauschin ja Siegerstin 

organisaatiotyyppien yhdistelmää: siinä yhdistyivät toisen organisaatiotyypin pyrkimys lisätä 
ja vahvistaa ammattikunnan oikeuksia ja vaikutusvaltaa ja kolmannen tyypin perinteisiin am-
mattiyhdistyksiin viittaavat unionistiset elementit, palkkojen ja työehtojen parantaminen. 

Suomen Sanomalehtimiesten Liitolla oli kuitenkin merkittävä ero perinteisiin ammattiyh-
distyksiin: liiton toiminta ei perustunut luokkasolidaarisuuteen vaan pyrki rakentamaan am-
mattikunnan sisäistä solidaarisuutta. Ammattikunnan muodostivat kaikki journalistista työtä 
tekevät, myös työnantajavaltaa käyttävät päätoimittajat, joista jotkut olivat myös lehtiensä omis-
tajia. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET

Suomalaisten toimittajien professionalisoituminen tapahtui asteittain usean lehtimiessu-
kupolven aikana. Professionaalisuutta korostavat piirteet vahvistuivat toimittajien ammat-
tikunnassa 1860-luvulta lähtien ammatin muuttuessa kokopäiväiseksi palkkatyöksi. Var-
haisprofessionaaliseksi ammatiksi lehden toimittaminen muuttui 1800- ja 1900-lukujen 
taitteessa, kun suurten helsinkiläisten lehtien johtoon olivat nousseet päämäärätietoiset ja 
yhteiskunnallisen roolinsa tiedostavat ammattitoimittajat. Professionaalinen kehitys jatkui 
1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä, ja tutkimuskauden päättyessä vuonna 1921 
toimittaja-ammatti vastasi pääpiirteiltään muita professionaalisia erityisammatteja. 

Muutos professionaaliseksi ammatiksi tapahtui huomattavasti aikaisemmin kuin aiem-
missa tutkimuksissa on arvioitu. Niissä professionaalisen kauden alku sijoitetaan yleensä 
1960-luvulle ja yhdistetään journalistien ammattiliiton muuttumiseen työehtosopimuksia 
solmivaksi järjestöksi. Tulkinnoissa jätetään huomiotta ammatillisessa yhteistoiminnassa 
käytetyt erilaiset professionaalisuutta edistävät strategiat ja yhteiskunnallisen, poliittisen ja 
taloudellisen kehityksen vaikutus ammatin kehitykseen. Samalla vaille huomiota on jäänyt 
myös se, että monien 1960-luvulla toteutuneiden hankkeiden valmistelu alkoi jo vuosi-
kymmeniä aikaisemmin.  

Toimittajien professionaaliseen kehitykseen vaikuttivat poliittiset, taloudelliset ja kult-
tuuriset muutokset sekä sanomalehtitalouden ja -tekniikan kehitys ja ulkomaiset esikuvat, 
jotka muokkasivat journalistista kulttuuria ja yhteistoimintastrategiaa. 

Suomalaisen lehdistön kehitys seuraili eurooppalaisen ja yhdysvaltalaisen lehdistön ke-
hitystä vuosikymmenten viiveellä. ”Eliittilehdistön” syntyessä manner-Euroopassa ja Eng-
lannissa 1600- ja 1700-luvuilla suomalaiset elivät vielä agraarisessa yhteiskunnassa, josta 
keskieurooppalaisen porvariston kaltainen ryhmä puuttui lähes kokonaan. 

Porvariston sijasta ensimmäisen suomalaisen sanomalehden perustivat oppisivistyneis-
töön kuuluvat. Suomi kuului Ruotsiin ja Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo -lehti oli 
osa laajenevaa ruotsalaista maakuntalehdistöä. Se perustettiin painovapauden kaudella, 
vapauden ja valistuksen hengessä. Lehti oli kulttuurinen ja akateeminen julkaisu, jonka 
sisältö muokkautui toimittajien mukana. Venäjään liittämisen jälkeen lehdestä tuli suur-
ruhtinaskunnan virallinen julkaisu.

Sanomalehtien määrä alkoi lisääntyä hitaasti 1820-luvulta lähtien, ja ensimmäiset po-
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liittiset lehdet syntyivät 1800-luvun puolivälissä. Fennomaanisella ja liberaalilla lehdistöllä 
oli aluksi monia yhteisiä tavoitteita, mutta poliittiset ristiriidat ajoivat ne pian vastakkaisiin 
leireihin. Poliittisia erimielisyyksiä syntyi myös kieliryhmien sisälle, ja 1890-luvulla Suo-
men lehdistökenttä jakaantui neljään poliittiseen ryhmään: vanha- ja nuorsuomalaisiin, 
ruotsinkielisiin ja työväenliikkeeseen sidoksissa oleviin lehtiin. Jokaisella poliittisella ryh-
mällä oli 1900-luvun alussa oma koko maan kattava lehtiverkostonsa. Eduskuntauudistuk-
sen jälkeen lehtikentälle ilmestyi vielä uusi ryhmä, maalaisliittolaiset, josta tuli seuraavalla 
vuosikymmenellä merkittävä poliittinen vaikuttaja. 

Suomen puoluelehtijärjestelmä oli 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä hyvin 
samantapainen kuin Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa. Poliittisen lehdistön osuus oli kai-
kissa pohjoismaissa hyvin suuri, 80–90 prosenttia koko sanomalehdistöstä. Missään muu-
alla maailmassa poliittisen lehdistön asema ei ollut tuolloin yhtä merkittävä.

Kaupallinen lehdistö rantautui Suomeen hyvin hitaasti, sillä poliittinen lehdistö säilyt-
ti valta-asemansa 1930-luvulle asti. Poliittisen lehdistön kaudella sanomalehdet operoivat 
kaksilla markkinoilla. Ne myivät ilmoitustilaa yrityksille ja välittivät ideologista sanomaa 
puolueen omalle kannattajakunnalle. 

Poliittisista sidoksistaan huolimatta lehdet olivat myös liikeyrityksiä, jotka pystyivät laa-
jentamaan toimintaansa vain, jos taloudelliset resurssit – ilmoitustuotot ja tilausten määrä 
– antoivat siihen mahdollisuuden. Puolueiden osuus sanomalehtien rahoitukseen oli vä-
lillinen; pääosa lehtiyhtiöiden osakkaista oli jollakin tavoin sidoksissa lehden edustamaan 
aatemaailmaan.

Toimittajien professionaaliseen kehitykseen vaikuttivat merkittävästi ammattikunnan 
kasvu ja rakenteelliset muutokset. Lehtityötä teki Suomessa vuosina 1771–1921 eri muo-
doissa yli 2000 henkilöä, ja ammattitoimittajia – pääsiallisen työuransa toimittajina tehnei-
tä – heistä oli noin neljännes. 

Ammattitoimittajien määrä kasvoi nopeasti 1880-luvulta lähtien: vuonna 1890 heitä oli 
67, vuoden 1905 loppuun mennessä määrä oli kohonnut 166:een ja vuonna 1921 amma-
tikseen journalistista työtä teki jo 418 henkilöä. Varsinaisten ammattitoimittajien lisään-
tyminen nopeutti ammattikunnan professionaalista kehitystä ja vaikutti osaltaan siihen, 
millaiseksi toimittajien ammatillinen yhteistoiminta muodostui. 

Ensimmäiset toimittajat kuuluivat pääosin säätyläisiin tai akateemiseen sivistyneistöön. 
Monet olivat filosofian lisensiaatteja tai tohtoreita ja löysivät yliopistosta myös varsinaisen 
elämänuransa. Lehden toimittaminen oli kaikille sivutyö tai mieluinen harrastus, ja alaa 
koskeva keskustelu – silloin kun sitä oli – käytiin lehtien palstoilla. 

Toimittajakunnan kasvaessa alalle tulevien koulutustaso ja sosiaalinen tausta alkoivat 
nopeasti laskea. Kun noin puolet kaikista vuosina 1861–1890 alalle tulleista toimittajis-
ta ja avustajista oli suorittanut akateemisen tutkinnon, vuosisadan vaihteen jälkeen heitä 
oli enää noin neljännes. Yliopisto-opintonsa keskeyttäneiden ja ylioppilaiden osuus oli sa-
maan aikaan noin viidennes ja kansakoulunopettajien osuus vaihteli yhdeksästä prosentis-
ta noin 14 prosenttiin. 

Koulutustausta ei alentunut yhtä rajusti kaikissa puolueryhmissä, ja pääosa porvarillis-
ten lehtien toimittajista ja avustajista oli melko hyvin koulutettuja myös 1900-luvun ensim-
mäisillä vuosikymmenillä. Korkeimmin koulutettuja olivat ruotsinkieliset ja vanhasuoma-
laiset lehtimiehet, heikoimmin koulutettuja työväenlehtien toimittajat ja avustajat, joista 
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yli puolet oli kansakoulun käyneitä tai itseoppineita. 
Ammattitoimittajien koulutustausta aleni keskimääräistä nopeammin: korkeakoulutut-

kinnon suorittaneita oli vuosina 1861–1890 alalle tulleista runsas kolmannes, 1906–1917 
noin viidennes ja 1918–1921 enää vähän yli kymmenen prosenttia. Opintonsa keskeyt-
täneiden ja ylioppilaiden osuus vaihteli 30 ja 40 prosentin väillä. Kansakoulunopettajan 
tutkinnon suorittaneita oli vähän yli kymmenen prosenttia ja hyvin vähän koulua käyneitä 
noin neljännes kaikista ammattitoimittajista. 

Sosiaaliselta taustaltaan vuosisadan vaihteessa alalle tulleet toimittajat olivat keskiluo-
kasta tai työväestöstä. Suurimman ryhmän muodostivat torpparien ja työläisten lapset, 
joiden osuus oli yli neljännes kaikista vuoden 1890 jälkeen alalle tulleista lehtimiehistä. 
Muita suuria ryhmiä olivat käsityöläiset ja ammatinharjoittajat sekä maanviljelijät, joiden 
osuus vaihteli 14–20 prosentin välillä. 

Vastauksena koulutuksen ja sosiaalisen taustan alenemiseen ammatilliset järjestöt – po-
liittiset lehtimiesyhdistykset – keskittyivät ammatillisen koulutuksen ja ammattieettisen 
säännöstön kehittämiseen ja työehtojen parantamishankkeisiin. Tarve ammatilliseen täy-
dennyskoulutukseen kasvoi 1910-luvulta lähtien, ja siitä muodostui 1920-luvulla yksi val-
takunnallisen ammattiliiton ensimmäisistä ja onnistuneimmista hankkeista.

Sosiaalisen taustansa, koulutuksensa ja työuransa pohjalta tuon ajan suomalaiset lehti-
miehet voidaan jakaa karkeasti kolmeen erilaiseen toimittajatyyppiin. Ensimmäisen ryh-
män muodostavat ”sanomakirjailijat”, jotka olivat vallitseva toimittajatyyppi 1700-luvun 
lopulta 1800-luvun puoliväliin asti.  He kuuluivat valistusaatteen omaksuneeseen oppisi-
vistyneistöön, jolle sanomalehdet muodostivat keskustelufoorumin ja kaunokirjallisuuden 
julkaisupaikan. Lehtityön pioneereihin kuului kirjailijoita, opettajia, pappeja, virkamiehiä 
ja kirjanpainajia. Pisimpään lehtityössä viihtyivät ne, jotka tunsivat kirjallisen ilmaisun 
omakseen. Varsinaiseksi ammatiksi ”sanomakirjailijat” eivät lehtityötä ajatelleet, vaan si-
tä pidettiin valistustehtävänä ja osana sivistyneen kansalaisen yhteiskunnallista toimeliai-
suutta.

Seuraavan ryhmän muodostivat ”poliittisen kielitaistelijat”, jotka vaikuttivat ammat-
tikunnassa 1800-luvun puolesta välistä 1900-luvun alkuun ja ammensivat innoituksensa 
kansallisista aatteista ja kielitaistelusta. Säännöllisen valtiopäivätoiminnan alettua heistä 
tuli myös poliittisen linjan vetäjiä ja puolueryhmien organisaattoreita. Sosiaaliselta taus-
taltaan ”poliittiset kielitaistelijat” kuuluivat pääosin keskiluokkaan ja olivat yleensä melko 
hyvin koulutettuja. 

Kolmannen toimittajatyypin muodostivat ”puoluemiehet”, joiden yhteisenä nimittäjä-
nä oli puolueen edun ja lehtityön yhdistäminen. ”Puoluemiehet” koostuivat useista toi-
mittajasukupolvista, joista ensimmäiset olivat tulleet lehtityöhön jo 1870-luvulla. Heidän 
sosiaalinen taustansa ja koulutustasonsa vaihteli suuresti. Johtavat ”puoluemiehet” olivat 
yleensä hyvin koulutettuja lehtityön ammattilaisia. ”Puoluemiehiin” kuului myös agitaat-
tori-toimittajia, työväenlehdissä ja aktivistilehdissä toimivia jyrkkää taistelulinjaa edusta-
via henkilöitä. ”Puoluemiehet” säilyivät vallitsevana toimittajatyyppinä myös 1920-luvulla.

Lehdistön laajentuessa ja ammatin muuttuessa palkkatyöksi ammattikunta alkoi jakaan-
tua neljään yhteiskunnalliselta statukseltaan erilaiseen osaan. Eliitin muodostivat suurten 
helsinkiläisten lehtien päätoimittajat, jotka omistivat edelleen ainakin osan lehtensä osak-
keista ja kuuluivat puolueryhmiensä johtajiin. Toiseksi arvostetuimpaan ryhmään kuului-
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vat maakunnissa ilmestyvien lehtien päätoimittajat ja suurimpien lehtien toimitussihteerit. 
Kolmannen ryhmän muodostivat lehtien muut toimittajat, ja hierarkian alimman ryhmän 
reportterit ja referentit. Jako näkyi selvästi toimittajien palkoissa ja etuisuuksissa ja heijas-
tui myös toimittajien yhteistoimintaan.

Miesten rinnalla toimituksissa työskenteli 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alus-
sa kymmeniä naisia. Heistä vain harvat olivat kokopäiväisiä toimittajia, suurin osa toimi 
lehtien avustajina, kääntäjinä tai tilapäisinä toimittajina. Monet aktiivisesti sanomalehtiin 
kirjoittavista naisista työskentelivät naisjärjestöjen lehdissä. Naisten asema toimituksissa 
vaihteli, ja vain harvat naiset pystyivät saavuttamaan Tekla Hultinin tavoin tasavertaisen 
aseman miesten rinnalla toimitustyössä.

Toimittajakunnan sisäinen jako muistutti jossain määrin Ruotsissa vallinnutta tilannet-
ta. Ruotsalaiset lehtimiehet jakaantuivat 1800-luvun toisella puoliskolla kolmeen selvästi 
toisistaan erottuvaan ryhmään: päätoimittajiin ja palkattuihin toimittajiin sekä uutisten 
metsästäjiin, joita pidettiin maineeltaan epämääräisinä ja lehtimiesten yleistä arvostusta 
heikentävinä. Uutismetsästäjien rajaaminen alan ulkopuolelle olikin yksi valtakunnallisen 
ammattiliiton perustamisen tärkeimmistä motiiveista Ruotsissa. Suomessa alan sisäiset 
erot eivät koskaan muodostuneet näin jyrkiksi. 

7.1 Ammattikunnan puolustusstrategiat 

Professionaalisten järjestöjen päätehtävänä on jäsentensä yhteiskunnallisen aseman ja ta-
loudellisten etujen puolustaminen. Saavuttaakseen tavoitteensa ammatilliset organisaatiot 
ovat käyttäneet sekä ammattikunnan yhteiskunnallisen aseman parantamiseen tähtääviä 
professionaalisia strategioita että perinteisiä työväestön ammattiyhdistyksiä muistuttavia 
unionistia toimintamalleja. Suomalaisten toimittajien ammatillisessa kehityksessä nämä 
professionaaliset ja unionistiset tavoitteet yhdistyivät.

Kun suomalaisten toimittajien järjestäytymiskehitystä verrataan erilaisiin teoreettisiin 
malleihin, löytyy sekä eroja että samankaltaisuuksia. Michael Burragen, Konrad Jarauschin 
ja Hannes Siegerstin luoman professionaalisten organisaatioiden nelijaon – tiedolliselle 
perustalle syntyneet ”akateemiset” yhdistykset, ammattikuntansa laillisten oikeuksien ja 
vaikutusvallan vahvistamiseen pyrkivät professionaaliset järjestöt, työväestön ammattiyh-
distyksiä muistuttavat unionistiset järjestöt ja ammattikuntaan pääsyä tutkinnoilla ja lupa-
kirjoilla rajoittavat ”karsintaorganisaatiot” – mukaisia piirteitä löytyy myös suomalaisten 
toimittajien ammatillisista organisaatioista. 

Ammattikunnan puolustusstrategian ensimmäinen vaihe sijoittui vuosiin 1871–1905. 
Tähän päätoimittajavetoiseen vaiheeseen kuuluivat yleiset lehtimieskokoukset ja lehti-
miesjärjestön perustaminen. Toiseen, vuosiin 1906–1920 sijoittuvaan vaiheeseen kuu-
luivat puolueiden valvonnassa syntyneet poliittiset lehtimiesyhdistykset ja kolmanteen, 
vuonna 1921 alkaneeseen vaiheeseen valtakunnallisen ammattiliiton perustaminen. Kehi-
tysvaiheet linkittyivät tiiviisti toisiinsa ja heijastivat sekä ammattikunnan rakenteessa että 
ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia.

Ensimmäiset merkit lehtimiesten yhteistoiminnan heräämisestä ilmaantuivat 1860-lu-
vun lopulla ja liittyivät painovapausasetuksen kaatumiseen ja sensuuriolojen sekavuuteen. 
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Vahvoja virikkeitä yhteistoimintaan tuli Ruotsista, jossa lehtimiesten yhteiset kokoukset 
alkoivat 1860-luvulla. Yhteydet ruotsalaisiin kollegoihin olivat tiiviit, koska monet suoma-
laiset lehtimiehet – muun muassa J. V. Snellman, A. H. Chydenius ja A. R. Frenckell – oli-
vat työskennelleet uransa alkupuolella ruotsalaisissa lehdissä. Yhteydenpidossa avustivat 
Ruotsiin muuttaneet emigrantit, muun muassa runoilija Emil von Qvanten, joka toimi 
tuohon aikaan useiden suomalaisten lehtien Tukholman kirjeenvaihtajana. 

Lehtimiesten yhteisesiintymiset alkoivat lehdistön 100-vuotispäivän kunniaksi järjeste-
tyllä juhlalla tammikuussa 1871. Poliittiset ristiriidat jakoivat kuitenkin juhlijat kahteen eri 
leiriin murentaen tilaisuuden yleistä arvostusta. Koska erimielisyydet kiusasivat ammatti-
kuntaa myös seuraavina vuosina, ensimmäisen, vuonna 1876 järjestetyn yleisen lehtimies-
kokouksen virallisena tavoitteena olikin vain yhteisymmärryksen lisääminen. Toimittajien 
lisäksi kokoukseen osallistui aiemmin lehtityötä tehneitä ja lehtien vakinaisia avustajia. 
Kokouksessa käsiteltiin joitakin koko alaa koskevia asioita, joista tärkeimpiä olivat riko-
suutisten julkaisemiseen liittyvät eettiset ongelmat ja lehdistön taloudellisten edellytysten 
parantaminen.

Toinen yleinen lehtimieskokous pidettiin vasta kymmenen vuoden kuluttua kesällä 
1886. Viivästymisen aiheuttivat kielipoliittiset riidat ja poliittisen keskustelun kuumene-
minen. Valtataistelua käytiin sekä fennomaanisen liikkeen sisällä että ruotsinkielisten libe-
raalien ja svekomaanien välillä. Tampereella pidetty lehtimieskokous oli pettymys kaikille 
osapuolille. Osa lehtimiehistä protestoi jäämällä pois kokouksesta, ja siellä tehdyt äänes-
tyspäätökset synnyttivät kovan kiistelyn kokouksen jälkeen. Tästä huolimatta tarve am-
matilliseen yhteistoimintaan säilyi ja ensimmäinen lehtialan järjestö, Suomen Sanomaleh-
timiesyhdistys, perustettiin syksyllä 1889. Perustamisessa olivat mukana kaikkien helsin-
kiläisten sanomalehtien päätoimittajat ja joukko tärkeimpiä poliittisia avustajia. Sääntöjen 
mukaan Suomen Sanomalehtimiesyhdistys oli koko lehtialan – julkaisijoiden, toimittajien 
ja avustajien – yhteinen järjestö. Jäseniksi pääsisivät henkilöt, jotka tekivät tai olivat aikai-
semmin tehneet lehtityötä. Naistoimittajat rajattiin kuitenkin sääntöehdotuksessa yhdis-
tyksen ulkopuolelle.

Arvovaltaisesta perustajajoukosta ja senaatin talousosaston suosituksesta huolimatta 
venäläiset viranomaiset pitivät hanketta epäilyttävänä ja jättivät yhdistyksen säännöt vah-
vistamatta. Yhdistyksen toiminta lamaantui, mutta yhteydenpito jatkui vapaamuotoisten 
klubi-iltojen merkeissä.

Yhdistys herätettiin henkiin keväällä 1896 pidetyssä kolmannessa yleisessä lehtimies-
kokouksessa. Yhdistyksen jäsenrajoja tiukennettiin professionaaliseen suuntaan: jäseniksi 
hyväksyttiin vain sanomalehtien vakinaiset toimittajat. Avustajat, tilapäiset toimittajat ja 
aikakauslehdille työskentelevät rajattiin yhdistyksen ulkopuolelle, mutta vakinaiset nais-
toimittajat hyväksyttiin nyt yhdistyksen jäseniksi. Journalistisen työn päätoimisuutta ei 
kuitenkaan vaadittu, sillä monet pääkaupungin ulkopuolella ilmestyvien lehtien pitkäai-
kaiset opettaja-toimittajat olisivat jääneet yhdistyksen ulkopuolelle.

Näitäkään sääntöjä ei hyväksytty, sillä venäläiset viranomaiset epäilivät edelleen yhdis-
tyksen tarkoitusperiä ja halusivat estää sen liittymisen kansainväliseen lehtimiesjärjestöön. 
Liittyminen onnistui kuitenkin viranomaisten hylkäämispäätöksestä huolimatta: Suomen 
Sanomalehtimiesyhdistys hyväksyttiin International Union of Press Associations (IUPA) 
-yhdistyksen jäseneksi 1897, ja seuraavana vuonna yhdistys nimesi edustajansa järjestön 
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keskuskomiteaan Pariisiin. Pohjoismaiset lehtimieskokoukset alkoivat 1899. 
Suomen Sanomalehtimiesyhdistystä johti vuodesta 1896 lähtien Päivälehden päätoi-

mittaja Eero Erkko. Järjestö lähestyi seuraavina vuosina eri tavoin perustuslaillisia piirejä, 
vaikka yleisön ja viranomaisten suuntaan esiintyikin yhtenäisenä ja korosti ammattikun-
nan yhteisiä tavoitteita. 

Kansainväliseen yhteistoimintaan osallistumisella oli suomalaisille toimittajille suuri 
poliittinen ja ammatillinen merkitys. Perustuslailliselle liikkeelle toimittajien kansainväli-
sestä yhteistoiminnasta oli paljon hyötyä – sitä kautta rakennettiin kontakteja ja hankittiin 
routavuosina ulkomaista tukea. Näkyvimpiä esimerkkejä yhteistyöstä olivat kesällä 1899 
Euroopan eri maissa julkaistut vetoomukset Suomen lehdistön puolesta, Pariisin maail-
mannäyttelyyn kootun suomalaisten lehtien näyttelyn saama huomio sekä 1903 maasta 
karkotettujen toimittajien saama käytännön tuki Ruotsissa ja muissa pohjoismaissa.

Yhdistyksen vuosikokouksia – yleisiä lehtimieskokouksia – järjestettiin vuosina 1898, 
1899 ja 1900. Kansainvälisen yhteistoiminnan käynnistämisen ohella tärkeimpiin saavu-
tuksiin kuuluivat sanomalehdistön päivän järjestäminen 1899 ja eläke- ja säästörahaston 
perustaminen. Tärkeä symbolinen merkitys oli myös sensuurivakuutusyhtiön perustamis-
hankkeella – vaikka sitä ei koskaan saatu kunnolla perustettua.

Ensimmäisen lehtimiesyhdistyksen ja yleisten lehtimieskokousten tavoitteet olivat sel-
keästi professionaaliset. Niillä tavoiteltiin koko ammattikunnan aseman parantamista ja 
journalistisen kulttuurin muuttamista ammattimaisempaan suuntaan. Lehtimieskokous-
ten agenda muokkautui yhteiskunnallisen tilanteen mukaan, ja sensuuriviranomaisten toi-
mintaan reagointi vei merkittävän osan kokousajasta vuodesta 1898 lähtien. 

Lehtien taloudelliset kysymykset säilyivät kestoaiheina niin kotimaisissa kuin kan-
sainvälisissäkin lehtimiestapaamisissa. Tämä oli luonnollista, koska kokouksiin osallis-
tui paljon omistaja-päätoimittajia ja lehtien kustantajia, ja myös palkattujen toimittajien 
edut olivat kiinni lehtien taloudellisesta menestyksestä. Toimittajien työehtoihin liittyviä 
kysymyksiä ei yleensä käsitelty, koska niiden katsottiin kuuluvan lehtiyritysten sisäiseen 
päätäntävaltaan. Vuosisadan vaihteessa otettiin kuitenkin askel myös tähän suuntaan, kun 
sanomalehtimiesyhdistys lähetti lehdille suositukset kirjallisten sopimusten tekemisestä ja 
keräsi tietoja toimittajien palkkiotasosta.

Vuoden 1900 jälkeen Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen toiminta alkoi poliittisten 
erimielisyyksien takia hiipua. Vuosisadan vaihteen jälkeen pidettyihin kahteen vuosiko-
koukseen osallistui vain perustuslaillisia toimittajia. Viimeisessä, keväällä 1905 pidetyssä 
kokouksessa päätettiin, että vanhan yhdistyksen tilalle perustetaan pelkästään perustus-
laillisille toimittajille tarkoitettu yhdistys. 

Hanke kariutui suurlakon jälkeen, ja syksyllä 1905 toimittajien ammatillinen järjes-
täytyminen siirtyi toiseen vaiheeseen, poliittisten lehtimiesyhdistysten aikaan. Vanha- ja 
nuorsuomalaiset lehtimiesyhdistykset perustettiin vuosina 1905–1906, ja Finland Svenska 
Publicistförbund ja Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto vuonna 1907. 
Maalaisliiton lehtimiesten oma yhdistys syntyi sisällissodan jälkeen 1919. 

Yhteisen sanomalehtimiesyhdistyksen hajotessa katosi myös yhteinen foorumi, jolla 
lehdistön taloudellisia kysymyksiä olisi voinut käsitellä. Tästä syystä helsinkiläisten sano-
malehtien taloudenhoitajat alkoivat pitää yhteisiä neuvottelukokouksia ja kutsuivat niihin 
mukaan myös maakuntalehtiä. Näiden tapaamisten luomalle perustalle syntyi vuonna 
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1910 ensimmäinen lehtikustantajien järjestö, Suomen Lehdenkustantajat.
Poliittiset lehtimiesyhdistykset olivat ruotsinkielisten lehtimiesten järjestöä lukuun ot-

tamatta kiinteä osa puolueidensa organisaatiota. Ne olivat osa sanomalehtien ohjausorga-
nisaatiota, mutta toimivat myös jäsentensä työ- ja palkkaehtojen parantamiseksi. Yhdistys-
ten ”unionistiset” piirteet vahvistuivat, kun niiltä alettiin odottaa toimia myös työehtojen 
parantamiseksi.

Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto liittyi heti perustamisensa jäl-
keen Suomen Ammattijärjestöön, ja ensimmäinen kaikkia sosialidemokraattisissa lehdissä 
työskenteleviä toimittajia koskevat palkkatariffi otettiin käyttöön kesällä 1908. Sopimuk-
sessa säädettiin myös harjoittelijoiden palkkioista ja harjoitteluajan pituudesta. 

Porvarilliset lehtimiesyhdistykset lähentyivät toisiaan 1910-luvun alussa ja perustivat 
1913 Suomen Sanomalehtimiesjärjestöjen Keskusvaltuuskunnan. Sosiaalidemokraattisia 
lehtimiehiä ei kutsuttu mukaan – todennäköisesti poliittisten näkemysten erilaisuudesta ja 
sosiaalisen taustan eroista johtuen.

Keskusvaltuuskunnan toiminta keskittyi työehtosopimuksen ja alan sisäisen kunniaoi-
keuston valmisteluun sekä ammatillisen koulutuksen suunnitteluun. Pääosa valmistelu-
työtä tehtiin eri lehtimiesyhdistysten hallituksissa, ja erityisen aktiivinen rooli valmistelus-
sa oli nuorsuomalaisilla. Lehtimiesyhdistyksille avautui mahdollisuus neuvotella kollek-
tiivisesti toimittajien palkka- ja työehdoista, kun työnantajajärjestö, Suomen Sanomaleh-
denkustantajain Liitto, perustettiin 1916. Työehtosopimushanke eteni hyvin alkuvuodesta 
1917, mutta kesäkuussa työnantajapuoli torjui sopimusehdotuksen – kehottaen kuitenkin 
jäseniään solmimaan toimittajien kanssa kirjallisia työsopimuksia.

Sisällissodan jälkeen työnantajien asenteet ammattijärjestöjä kohtaan tiukentuivat, eikä 
Sanomalehdenkustantajain Liitto halunnut enää jatkaa sopimusneuvotteluja lehtimiesyh-
distysten kanssa. Vuodesta 1921 lähtien työehtosopimuksen valmisteluvastuu siirtyi Suo-
men Sanomalehtimiesten Liitolle.

Pohjoismaiseen järjestäytymiskehitykseen verrattuna suomalaisten poliittisten lehti-
miesyhdistysten kausi oli melko poikkeava ilmiö, sillä vain Norjassa poliittiset toimitta-
jajärjestöt muodostivat samaan tapaan välivaiheen järjestäytymisprosessissa. Ruotsissa ja 
Tanskassa poliittiset lehtimiesyhdistykset eivät koskaan nousseet merkittäviksi ammatilli-
siksi toimijoiksi, vaan yhteistoiminta keskittyi alusta lähtien yleisiin journalistiyhdistyk-
siin. Ero Suomen ja pohjoismaiden välillä selittyy ennen muuta poliittisten olojen erilai-
suudella.

Toimittajien palkkatason romahtaminen vauhditti valtakunnallisen ammattiliiton pe-
rustamista. Ensimmäisen maailmansodan alkaminen heikensi palkkojen ostovoimaa, ja 
sisällissodan jälkeinen inflaatio romahdutti lopullisesti toimittajien ansiot.

Suomen Sanomalehtimiesten Liiton perustaminen vastasi sisällissodan ja valtiomuoto-
taistelun sekoittaman ammattikunnan tarpeeseen rakentaa pysyvämpiä yhteistyömuotoja, 
joita poliittinen turbulenssi ei pääsisi samalla tavalla ravistelemaan. Samalla se oli luonnol-
linen jatke toimittajien ammatillisen yhteistoiminnan organisoimisessa. Uusi liitto jatkoi 
1870-luvulla alkanutta yhteistyöperinnettä ja omasi monia siteitä ensimmäiseen lehtimies-
järjestöön, Suomen Sanomalehtimiesyhdistykseen. 

Suomen Sanomalehtimiesten Liitolla oli alusta lähtien selkeät professionaaliset tavoit-
teet. Organisaatioltaan ja tavoitteiltaan se muistutti ruotsalaisten toimittajien Svenska 
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Journalistförbundetia. Molempien järjestöjen organisaatiot nojasivat paikallisiin yhdis-
tyksiin ja valtakunnalliseen yhteistyöelimeen, ja niiden keskeiset tavoitteet koskivat am-
mattikunnan taloudellisen ja sosiaalisen aseman parantamista ja ammatillisen identiteetin 
vahvistamista. Toimittajien kansainvälinen yhteistyö oli myös molemmissa yhdistyksissä 
tärkeällä sijalla. 

Vaikka Suomen Sanomalehtimiesten Liitto oli kaksikielinen järjestö, osa ruotsinkieli-
sistä toimittajista suhtautui liittoon aluksi epäluuloisesti. Heidän vastahakoisuutensa kum-
pusi sekä yleisestä poliittisesta tilanteesta että epäluulosta ammattiyhdistystoimintaa koh-
taan. Vaasan seudun ruotsinkieliset toimittajat tulivat liiton jäseniksi vasta 1940-luvulla. 
Pääosa ruotsinkielisistä toimittajista liittyi kuitenkin Suomen Sanomalehtimiesten Liit-
toon jo perustamisvaiheessa.

Ensimmäinen Suomen Sanomalehtimiesten Liiton tekemä esitys työehtosopimukseksi 
valmistui 1927, mutta hanke kariutui työnantajapuolen vastustukseen. Useita muita yrityk-
siä työehtosopimuksen aikaansaamiseksi tehtiin seuraavina vuosikymmeninä, ja vihdoin 
vuonna 1967 ensimmäinen koko alaa kattava työehtosopimus saatiin solmittua kustantaji-
en järjestön kanssa. Sopimuksen aikaansaamiseksi oli tehty pitkäjänteistä työtä jo 1900-lu-
vun alkupuolelta lähtien. 

Kansainvälisten yhteyksien ylläpito oli vuosina 1905–1921 pääasiassa nuorsuomalaisten 
ja ruotsinkielisten sanomalehtimiesyhdistysten vastuulla. Vuonna 1922 järjestetyn poh-
joismaisen lehtimieskongressin valmistelusta vastasi pääosin Finlands Svenska Publicist-
förbund. Seuraavina vuosina tilanne kuitenkin muuttui, ja kansainvälisten suhteiden hoito 
siirtyi valtakunnalliselle ammattiliitolle.

Toimittajien ammatillisen koulutuksen järjestämisestä keskusteltiin lähes kaikissa kan-
sainvälisissä lehdistökongresseissa, ja Lissabonin kongressi vetosi kansallisiin yhdistyksiin 
ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi.

Suomessa toimittajien ammatillista koulutusta vierastettiin pitkään. Kun toimittajien 
koulutusta ehdotettiin lehtimieskokouksen esityslistalle vuonna 1886, esitykseen suhtau-
duttiin väheksyen. Syynä oli muun muassa se, että toimittajien yleinen koulutustaso oli 
edelleen melko korkea ja lehdistön tehtäväksi nähtiin ennen muuta ideologinen vaikut-
taminen. Yhteinen journalistinen kulttuuri oli vielä lapsenkengissä, ja vasta seuraavalla 
vuosikymmenellä alettiin julkisesti keskustella journalismin laadusta ja journalisteilta vaa-
dittavista ominaisuuksista. 

Vuosisadan vaihteessa toimitustyö siirtyi myös pienemmissä maakuntalehdissä pääosin 
ammattitoimittajien vastuulle. Lehdistön laajentuessa alalle tarvittiin paljon uutta työvoi-
maa. Koska uudet toimittajat olivat useimmiten aiempia toimittajia paljon heikommin 
koulutuettuja, ammatillinen koulutus nousi kaikissa porvarillisissa lehtimiesyhdistyksissä 
aiempaa suuremman kiinnostuksen kohteeksi 1910-luvulla. Koulutuksen järjestämistä kä-
siteltiin yhdistyksissä useaan otteeseen, ja samalla syntyi myös esityksiä journalistien yli-
opistotasoisen koulutuksen sisällöksi. Hankkeen valmistelu keskeytyi sisällissodan takia, ja 
sodan jälkeen toimittajien yhteiskunnallista roolia alettiin arvioida uudesta näkökulmasta. 

Toimittajien peruskoulutus aloitettiin vuonna 1925 perustetussa Kansalaiskorkeakou-
lussa. Tutkinnon suorittaminen ei kuitenkaan taannut automaattisesti paikkaa toimittaja-
na, sillä työnantajapuolella suhtauduttiin ammatilliseen koulutukseen aluksi hyvin epäile-
västi, ja joihinkin lehtiin tutkinnonsuorittaneita ei haluttu palkata lainkaan. 
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Ammatillinen täydennyskoulutus toteutettiin aluksi ulkomaille suuntautuvina opin-
tomatkoina. Niiden merkitys ammatillisen osaamisen parantamisessa havaittiin jo hyvin 
varhain, ja ensimmäiset stipendirahastot toimittajien ulkomaanmatkoja varten perustet-
tiin jo 1900-luvun alussa. Opintomatkoja helpotti International Union of Press Association 
-yhdistyksen myöntämä kansainvälinen lehdistökortti, jonka esittämällä toimittajat saivat 
vierailunsa aikana apua eri maiden lehtimiesyhdistyksiltä ja sanomalehdiltä. 

Laajempaa keskustelua journalistisen alan sulkemisesta vain alan tutkinnon suorit-
taneille ei käyty, vaikka pelko ammattitaidottomien toimittajien lisääntymisestä näyttää 
olleen esimerkiksi kansainvälisen lehdistöyhdistyksen puheenjohtajan Wilhelm Singerin 
suurena huolenaiheena 1900-luvun alussa. Singer toivoi toimittajilta vastuullisuutta ja eri-
laisten näkemysten sovittelua, ja uskoi kansainvälisen lehdistöyhdistyksen mahdollisuuk-
siin toimia Punaisen Ristin tavoin valtioiden välisten konfliktien liennyttämiseksi.

Kansainvälisen kunniatuomioistuimen (sovinto-oikeuden) perustaminen oli esillä lä-
hes kaikissa vuosina 1894–1914 pidetyissä kansainvälisissä lehdistökongresseissa. Tavoit-
teena oli saada aikaan elin, jonka tehtävänä olisi eri maiden sanomalehtien ja toimittajien 
välisten kiistojen sovittelu. Saman maan sanomalehtien ja toimittajien ristiriitoja kunnia-
tuomioistuimella ei kuitenkaan ratkottaisi, vaan niiden ratkaisu kuuluisi kansallisen lain-
säädännön piiriin. 

Pohjoismaisen kunniatuomioistuimen perustamisesta tehtiin periaatepäätös ensimmäi-
sessä pohjoismaisessa lehdistökongressissa Oslossa kesällä 1899. Sitä valmisteli työryhmä, 
johon kuului myös suomalaisten toimittajien edustaja. Kunniatuomioistuimen valmistelua 
jatkettiin kolme vuotta myöhemmin pidetyssä kongressissa, mutta tämäkin hanke jäi kes-
keneräiseksi ja aloite siirtyi kansallisille lehtimiesyhdistyksille. 

Suomessa lehdistön yhteisistä eettisistä toimintamalleista keskusteltiin ammattikunnan 
sisällä jo 1870-luvulta lähtien. Keskustelua käytiin muun muassa rikosuutisten julkaisemi-
sesta, lehtien omistajien harjoittamasta painostuksesta, tekstimainonnasta ja toimittajien 
keskinäisestä riitelystä, jonka pelättiin rapauttavan alan arvostusta. 

Kunniaoikeuston (sovinto-oikeuden) perustamisella haluttiin vastata yleisön ammatti-
kuntaan kohdistuviin odotuksiin. Samalla sen toivottiin kasvattavan yleisön luottamusta 
lehdissä esitettyjen tietojen totuudellisuutta kohtaan ja vahvistavan alan arvostusta. Mallia 
kunniaoikeustoon haettiin vuonna 1916 perustetusta Ruotsin lehdistöneuvostosta. Poik-
keusolot siirsivät kuitenkin perustamishanketta seuraavalle vuosikymmenelle. Vuonna 
1927 Suomen Sanomalehtimiesten Liiton aloitteesta perustetun lehdistön ensimmäisen 
kunniaoikeuston toiminta jäi kuitenkin hyvin vähäiseksi. Alan sisäinen itsesääntely toteu-
tui nykymuodossaan vasta 1960-luvun lopulta lähtien.

7.2 Poliittisen lehdistön professionalisoituvat journalistit

Vakinaisten toimittajien lisääntyminen, työurien piteneminen ja työn eriytyminen – toi-
mitussihteerit lisääntyivät, ulkomaan- ja kotimaan toimitukset saivat omat toimittajansa ja 
lehtiin palkattiin vakinaisia kirjallisuus- ja musiikkikriitikoita, urheilutoimittajia ja maa-
talousasiantuntijoita – kertovat professionaalisten elementtien vahvistumisesta ammatti-
kunnassa. Tällaisia merkkejä olivat myös erilaisten journalististen tekstityyppien lisäänty-
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minen sanomalehdissä 1800-luvun toisella puoliskolla ja uutishankinnan nopeutuminen 
ja tehostuminen. Journalismi kehittyi yhteiskunnallisten muutosten mukana, ja kehityk-
seen vaikuttivat merkittävästi tekniset innovaatiot ja lehtitalouden kasvu. Teknisistä uudis-
tuksista merkittävin oli uutissähkeiden käyttöönotto, joka mullisti uutisvälityksen ja nosti 
uutiset sanomalehtien tärkeimmäksi sisällöksi. 

Suomalainen lehdistö laajeni ja politisoitui samaan aikaan 1800-luvun toisella puolis-
kolla. Kehitys poikkesi huomattavasti esimerkiksi Yhdysvalloista, jossa kaupallinen lehdis-
tö syntyi huomattavasti aikaisemmin kuin Suomessa. Laajentaakseen markkinoitaan suu-
ret yhdysvaltalaiset tietoimistot ja sanomalehdet alkoivat mainostaa 1880-luvulla uutisiaan 
poliittisesti sitoutumattomina, koska halusivat myydä uutisiaan myös niille, jotka olivat 
poliittisesti erimieltä lehden pääkirjoittajien kanssa.

Yhdysvalloissa sanomalehtien levikit kasvoivat satoihin tuhansiin ja suuret, useisiin 
satoihin työntekijöihin nousevat työyhteisöt muuttivat toimitukset hierarkkisemmiksi ja 
heikensivät rivitoimittajien asemaa. Vaikka toimittajat ”proletarisoituivat”, yhteenkuulu-
vuus samassa yrityksessä työskenteleviin kirjapaino- ja toimistotyöntekijöihin ei kasvanut. 
Journalistit näkivät itsensä yleisen mielipiteen tulkkeina ja sitoutuivat lujasti lehteensä.

Samanlainen sitoutuminen omaan lehteensä oli tyypillistä myös suomalaisille toimitta-
jille: heidän ammatillinen identiteettinsä kiinnittyi ensisijaisesti omaan lehteen ja puolue-
ryhmään. Suhde kirjapainotyöntekijöihin oli ajoittain hyvin jännitteinen – kirjapainotyön-
tekijöiden työtaistelujen aikana toimittajat tukivat työnantajiaan ja osallistuivat tarvittaessa 
myös lakon alaisten tehtävien hoitamiseen.

Toimittajat pystyivät ilmaisemaan mielipiteensä melko hyvin myös rajoitetun 
sanavapauden oloissa. Ennakkosensuuri oli voimassa lyhyitä katkoksia lukuun ottamatta 
lähes koko tutkimuskauden ajan, ja valvonnan taso vaihteli ajoittain huomattavasti. Routa-
vuosina suuri määrä sanomalehtiä lakkautettiin joko määräajaksi tai kokonaan. Kun en-
nakkosensuuri poistettiin suurlakon jälkeen, tilalle tuli rikosoikeudellinen valvonta ja 
vankeusrangaistukset, joita langetettiin päätoimittajien ohella myös lehtien rivitoimitta-
jille. 

Ensimmäisen maailmansodan alettua ennakkosensuuri palautui sotasensuurin muo-
dossa. Se purettiin maaliskuun 1917 vallankumouksen jälkeen, ja saman vuoden aikana 
valmistunut painovapauslakiesitys tuli voimaan vuoden 1919 alussa. Tästä eteenpäin val-
vonnan kärki kohdistui ennen muuta puoluekentän vasemmalle laidalle, kommunisteja 
lähellä oleviin lehtiin.

Sanomalehtien sisältöä pyrittiin ohjaamaan myös puolueryhmien sisällä. Vuodesta 1906 
lähtien sanomalehdet olivat kiinteä osa puolueiden organisaatiota, ja puolueiden johtajat 
halusivat määritellä niille yhteisen linjan ja tavoitteet. Tässä työssä käytettiin myös puol-
ueiden sanomalehtimiesjärjestöjä, joita puolueiden nokkamiehet johtivat. 

Puolueiden nimeämiä, poliittisen linjan valvontaan keskittyviä ”asessoreja” oli vanha- 
ja nuorsuomalaisten puolueiden päälehdissä. Myös ruotsinkielisten ja maalaisliittolaisten 
sanomalehtien puoluesuhde oli 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä tiivis, mut-
ta yhteydet perustuivat ennen muuta henkilösuhteisiin. Sosiaalidemokraattisten lehtien 
ohjaaminen tapahtui puolueorganisaation eri tasolla, ja lähes kaikissa puoluekokouksissa 
ja piirikokouksissa käsiteltiin puoluelehtiin liittyviä kysymyksiä. Kovin tehokkaaksi puol-
ueiden valvonta ei kuitenkaan 1900-luvun alussa kehittynyt, vaan lehdet saivat määritellä 
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kantansa ja esittää mielipiteensä varsin vapaasti. 
Vahvoista puoluesiteistä huolimatta journalismi kehittyi työtavoiltaan ja -rutiineiltaan 

merkittävästi vuoteen 1921 mennessä. Kun 1900-luvun taitteen journalistista työtä ver-
rataan 1970-luvulla luotuun journalistisen työn yleiseen malliin – aiheen valintaan, aineis-
ton hankintaan ja jutun kirjoittamiseen – monet käytännöt vastaavat toisiaan. Työkokemus 
lisäsi ammattitaitoa, ja kauan alalla olleita arvostettiin. Lehden taloudellisista resursseista 
riippui, miten työ toimituksen sisällä jaettiin ja missä määrin lehti pystyi panostamaan 
journalistisen sisällön eri osien kehittämiseen ja oman journalistisen sisällön tuottami-
seen. 

Toimittajat omaksuivat lehtensä linjan ja toimituskulttuurin ja tutustuivat lukijoiden 
toiveisiin muun muassa maaseutu- ja yleisönosastokirjoitusten ja lehtien asiamiesverkos-
tojen kautta. Valtiopäivien aikana toimittajat ja referentit olivat tiiviissä yhteydessä val-
tiopäiväedustajiin ja joutuivat perehtymään kulloinkin käsiteltävinä oleviin asioihin. Mo-
net toimittajat olivat valtiopäiväedustajia ja vapaamuotoisissa klubeissa hiottiin yhteisiä 
kannanottoja ja yhteistä strategiaa. Eduskuntauudistuksen jälkeen monista päätoimitta-
jista tuli kansanedustajia ja sanomalehtien yhteydet eduskuntaryhmiin olivat tiiviit.

Työväenlehdissä työskentelevät muodostivat toimintatavoiltaan jonkin verran poikkea-
van ryhmän; niiden toimittajakunta oli heikosti koulutettua ja suurlakkoon asti lähes ko-
konaan irrallaan virallisesta päätöksenteosta. Työväenlehdillä oli kuitenkin tukenaan no-
peasti laajeneva puolueorganisaatio, jonka johtajiin monet puolueen sanomalehti miehet 
kuuluivat. Lehdillä oli kiinteä suhde lukijakuntaansa – puolueen agitaattorit kiersivät 
maata ja toivat ”kentän” terveisiä lehtien toimituksiin. Vuodesta 1907 lähtien puolueella 
oli suu ri joukko kansanedustajia, joiden kautta eduskunnassa päätettävät asiat välittyivät 
lehtien palstoille. 

Puolueettomuutta ei nähty tutkimusaikana hyvän journalismin välttämättömäksi edel-
lytykseksi, vaan toimittajat esittivät poliittiset mielipiteensä peittelemättä ja muita puo-
lueita tiukasti arvostellen. Toimittajien suhde poliittisiin puolueisiin oli hyvin tiivis, ja tuon 
ajan journalistista työtä onkin vaikea tarkastella pelkkänä ammattityönä, ilman poliittista 
ulottuvuutta. Poliittiset mielipiteet eivät rajoittuneet vain pääkirjoituksiin tai vastaaviin ar-
tikkeleihin, vaan puolueen arvot ja näkemykset värittivät myös uutistoimintaa. Läheinen 
suhde puoluekoneistoon säilyi määräävänä ominaisuutena vielä pitkään, ja alkoi väistyä 
hitaasti vasta kaupallisuuden lisääntyessä. 

Poliittinen sitoutuminen ei kuitenkaan merkinnyt journalistisen kehityksen 
pysähtymistä – journalismi kehittyi merkittävästi myös poliittisen lehdistön kaudella. 
Poliit tisella lehdistöllä oli suuri merkitys kansalliselle liikkeelle ja demokraattisen järjes-
telmän kehittämiselle: puoluelehdistö tarjosi lukijoille kanavan poliittisen mielipiteen il-
maisemiseen. Ihmiset kokivat ensimmäistä kertaa itsensä erityisenä ryhmänä ja saivat 
kokemuksensa välittymään poliittiseen julkisuuteen. Toimittajien suhde puolueisiin oli 
luon nollinen ja yleisesti hyväksytty, he kokivat tekevänsä kutsumustyötä ja uskoivat työnsä 
yhteiskunnalliseen merkitykseen. Onkin helppo yhtyä ajatukseen, että poliittisen journa-
lismin historia oli näiltä osin hyvin kunniakasta.

Toimittajien ammatillisen kehityksen liittäminen ajalliseen ja yhteiskunnalliseen kon-
tekstiin muutti käsitystä suomalaisten toimittajien professionaalisen kehityksen suuresta 
murroksesta prosessimaiseksi, useita murroskausia sisällään pitäväksi kehitykseksi. Sa-
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malla ammattijärjestön ”unionistiset” pyrkimykset siirtyivät sivuosaan, ja ammatin ko-
konaiskehitys tuli paremmin esiin. Ammattilaistumiskehitystä leimasivat yhteiskunnan 
sääty- ja luokkarakenteessa tapahtuneet muutokset. Kun yhteiskunta muuttui, toimittaja-
ammatti muuttui sen mukana. Kehitys poikkeaa monilta osin valtiokeskeisten professioi-
den kehityksestä ja muistuttaa pikemminkin kansalaisyhteiskunnan piiriin kuuluvia pro-
fessioita, jotka kehittivät itse ammatillista koulutusta ja vaativat ammatilliselle ryhmälleen 
yhteiskunnallista tunnustusta. 

Sosiologisiset professioteoriat osoittautuivat melko puutteellisiksi välineiksi ammatil-
lista kehitystä arvioitaessa, mutta ne antoivat kuitenkin työkaluja, joista oli apua proses-
simaisen kehityspolun tarkastelussa. Funktionaalisen teorian kehitysportaat auttoivat am-
mattikunnan rakenteellisten muutosten ja autonomiatavoitteiden kuvaamisessa, vaikkakin 
mallin mukaiset kehitysasteet toteutuivat vain puutteellisina, eivätkä noudattaneet niiden 
edellyttämää järjestystä. Uusweberiläinen teoria auttoi ymmärtämään ammatillisen yh-
teistoiminnan eri vaiheita ja erilaisia strategioita, joita ammattikunta omaksui asemansa 
vahvistamiseksi.

Suomalaisten toimittajien professionaalinen kehitys vastaa Epp Laukin ja Svennik 
Høyerin hahmottelemia toimittajien professionalisoitumisen yleisiä linjoja. Journalismin 
professionalisoitumiskehitys vaihtelee erilaisten poliittisten järjestelmien mukaan, eikä ke-
hitystä voi kuvata lineaarisena tai katkeamattomana edistyksenä, jossa samanlaiset tapah-
tumat toistuvat maasta toiseen samassa järjestyksessä. Yhteisiä piirteitä kuitenkin löytyy, 
kun erilaisia professionalistoitumisprosesseja verrataan toisiinsa. 

Monet tutkijat suhtautuvat toimittaja-ammatin professioasemaan hyvin kriittisesti. 
Epäilyt liittyvät etenkin ammatin tieteelliseen perustaan, tai pikemminkin sen puuttee-
seen. Ammatin professioasema onkin helpointa kiistää silloin, kun professionaalinen ke-
hitys ankkuroidaan tieteelliseen koulutukseen ja huomio suunnataan pois ammatin yh-
teiskunnallisista ja poliittisista ulottuvuuksista. Samalla kuitenkin unohdetaan journalis-
tiseen työhön olennaisena osana kuuluva mielipiteen- ja sananvapaus, joka estää amma-
tin rajaamisen muiden professioiden tapaan vain tutkinnon suorittaneille. Journalismi on 
avoin ammatti, joka ei taivu viranomaisten myöntämiin lisensseihin ja toimilupiin.
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TAULUKOT

Taulukko 1. Toimittajien ja avustajien määrä 1771–1921 
alalle tulleet alalta poistuneet alalle jäävät yhteensä lehtien määrä

1771–1780 17 12 5 5 1
1781–1790 1 4 -3 2 1
1791–1800 1 1 - 2 1
1801–1810 3 3 - 2 1
1811–1820 9 2 8 9 4
1821–1830 19 14 5 14 8
1831–1840 27 27 - 14 9
1841–1850 29 14 15 29 9
1851–1860 56 38 18 47 17
1861–1865 44 16 28 75 20
1866–1870 33 24 9 84 18
1871–1875 47 22 25 109 24
1876–1880 88 45 43 152 34
1881–1885 117 80 37 189 50
1886–1890 149 77 72 261 60
1891–1895 135 87 48 309 65
1896–1900 140 133 7 316 85
1901–1905 218 122 96 412 87
1906–1910 370 235 135 547 122
1911–1915 206 184 22 569 118
1916–1920 363 294 69 638 128
1921 44 55 -11 627 131
yhteensä 2116 1489 627 627 131

Lähteet: Toimittajatietokanta 1771–1921; Salokangas 1987, 203; Suomen lehdistön historia, 3. osa, 491. 
Sanomalehtien määränä on jakson päättymisvuoden luku.  

Taulukko 2. Ammattitoimittajien määrä 1771–1921 
 alalle tuli poistui erotus ammattitoimittajat
1841–1860 5 0 5 5
1861–1865 5 0 5 10
1866–1870 6 1 5 15
1871–1875 9 0 9 24
1876–1880 10 2 8 32
1881–1885 17 5 12 44 
1886–1890 25 2 23 67 
1891–1895 22 0 22 89 
1896–1900 35 7 28 117 
1901–1905 57 8 49 166 
1906–1910 109 17 92 258 
1911–1915 83 20 63 321 
1916–1920 140 44 96 417 
1921 9 8 1 418 
yhteensä 532 114 418 418 

Lähde: Toimittajatietokanta 1771–1921. 

Taulukot
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Taulukko 3. Toimittajauran pituus: kaikki toimittajat ja avustajat 1771–1921 
1771–
1860 

% 1861–
1905 

% 1890–
1905 

% 1906–
1917 

% 1918–
1921 

%

1–2 vuotta 61 37,7 123 25,7 137 27,8 225 32,4 98 34,0
3–5 vuotta 43 26,5 99 20,7 94 19,1 135 19,4 40 13,9
6–9 vuotta 17 10,5 47 9,8 63 12,8 68 9,8 30 10,4
10–15 vuotta 22 13,6 91 19,0 87 17,6 95 13,7 29 10,1
16–20 vuotta 7 4,3 41 8,6 29 5,9 43 6,2 25 8,7
21–25 vuotta 3 1,9 27 5,6 25 5,1 21 3,0 19 6,6
26–30 vuotta 4 2,5 17 3,6 18 3,7 25 3,6 17 5,9
31–35 vuotta 3 1,9 4 0,8 8 1,6 29 4,2 8 2,8
36–40 vuotta 2 1,2 16 3,3 15 3,0 26 3,7 15 5,2
yli 40 vuotta - - 13 2,7 17 3,4 28 4,0 7 2,4
yhteensä (2116) 162 100,0 478 100,0 493 100,0 695 100,0 288 100,0

Lähde: Toimittajatietokanta 1771–1921. 

Taulukko 4. Toimittajauran pituus: ammattitoimittajat 1771–1921 
 1771–

1860 
% 1861–

1890 
% 1891–

1905 
% 1906–

1917 
% 1918–

1921 
%

5–10 vuotta - - 2 2,8 4 3,5 10 4,2 1 1,0
10–15 vuotta 1 20,0 13 18,1 22 19,3 69 29,2 23 21,9
16–20 vuotta - - 11 15,3 21 18,4 38 16,1 21 20,0
21–25 vuotta - - 16 22,2 18 15,8 19 8,1 18 17,1
26–30 vuotta 1 20,0 9 12,5 11 9,6 22 9,3 15 14,3
31–35 vuotta 2 40,0 8 11,1 7 6,1 24 10,2 7 6,7
36–40 vuotta 1 20,0 4 5,6 14 12,3 26 11,0 13 12,4
yli 40 vuotta  - - 9 12,5 17 14,9 28 11,9 7 6,7
yhteensä (532) 5 100,0 72 100,0 114 100,0 236 100,0 105 100,0

Lähde: Toimittajatietokanta 1771–1921. Tietokantaan kuuluu joitakin henkilöitä, jotka on luokiteltu ammattitoimittajiksi, koska heidän työuransa jäivät varhaisen 
kuoleman takia 10 vuotta lyhemmiksi. 

Taulukko 5. Puolueryhmittäinen jako: kaikki toimittajat ja avustajat 1771–1921 

1771–1860 % 1861–1890 % 1891–1905 % 1906–1917 % 1918–1921 %

vanhasuomalaiset lehdet (598) 10 6,2 204 42,7 130 26,4 188 27,0 66 23,0
nuorsuomalaiset (396) - - 70 14,6 151 30,6 139 20,0 36 12,5
ruotsinkieliset lehdet (374) 24 14,8 165 34,5 92 18,5 65 9,3 28 9,8
työväenlehdet (300) - - - - 59 12,0 165 23,7 76 26,5
maalaisliittolaiset lehdet (69) - - 1 0,2 3 0,6 31 4,5 34 11,8
muut lehdet (379) 128 79,0 38 7,9 58 12,0 107 15,5 48 16,4
yhteensä (2116) 162 100,0 478 100,0 493 100,0 695 100,0 288 100,0

Lähde: Toimittajatietokanta 1771–1921. 

Taulukko 6. Puolueryhmittäinen jako: ammattitoimittajat 1771–1921 

1771–1860 % 1861–1890 % 1891–1905 % 1906–1917 % 1918–1921 % 

vanhasuomalaiset  - - 14 19,4 17 14,9 73 30,9 30 28,6 
nuorsuomalaiset lehdet - - 17 23,6 48 42,1 53 22,5 16 15,2 
ruotsinkieliset lehdet 2 40,0 35 48,6 28 24,6 33 14,0 14 13,3 
Työväenlehdet - - - - 16 14,0 48 20,3 17 16,2 
maalaisliittolaiset lehdet - - 1 1,4 2 1,8 13 5,5 16 15,2 
muut lehdet 3 60,0 5 6,9 3 2,6 16 6,8 12 11,4 
yhteensä (532) 5 100,0 72 100,0 114 100,0 236 100,0 105 100,0 

Lähde: Toimittajatietokanta 1771–1921.  
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Taulukko 7. Työpaikkojen määrä: kaikki toimittajat ja avustajat 1771–1921 
 1771–1860 % 1861–1889 % 1890–1905 % 1906–1917 % 1918–1921 % 
1 lehdessä 95 59,6 170 35,6 174 35,3 278 40,0 127 44,1 
2 lehdessä 28 17,3 107 22,4 91 18,5 136 19,6 59 20,5 
3 lehdessä 15 9,3 81 16,9 83 16,8 80 11,5 41 14,2 
4 lehdessä 10 6,2 44 9,2 45 9,1 60 8,6 22 7,6 
5 lehdessä 7 4,3 23 4,8 31 6,3 39 5,6 18 6,3 
6 lehdessä 4 2,5 16 3,3 28 5,7 49 7,1 8 2,8 
7 lehdessä 3 1,9 17 3,6 11 2,2 19 2,7 5 1,7 
Useammassa - - 20 4,2 30 6,1 34 4,9 8 2,8 
yhteensä (2116) 162 100,0 478 100,0 493 100,0 695 100,0 288 100,0 

Lähde Toimittajatietokanta 1771–1921. 

Taulukko 8. Työpaikkojen määrä: ammattitoimittajat 1771–1921 
 1771–1860 % 1861–1890 % 1891–1905 % 1906–1917 % 1918–1921 % 
1 lehdessä 2 40,0 3 4,2 3 2,6 28 11,9 18 17,1 
2 lehdessä - - 8 11,1 14 12,3 25 10,6 21 20,0 
3 lehdessä - - 13 18,1 18 15,8 33 14,0 16 15,2 
4 lehdessä 1 20,0 10 13,9 11 9,6 31 13,1 17 16,2 
5 lehdessä 2 40,0 9 12,5 16 14,0 31 13,1 14 13,3 
6 lehdessä - - 5 6,9 20 17,5 35 14,8 7 6,7 
7 lehdessä - - 10 13,9 7 6,1 19 8,1 4 3,8 
8 lehdessä - - 6 8,3 3 2,6 10 4,2 6 5,7 
9 lehdessä - - 5 6,9 7 6,1 7 3,0 1 1,0 
10 lehdessä - - 1 1,4 8 7,0 4 1,7 - -
Useammassa - - 2 2,8 7 6,1 13 5,5 1 1,0 
yhteensä (532) 5 100,0 72 100,0 114 100,0 236 100,0 105 100,0 

Lähde Toimittajatietokanta 1771–1921. 

Taulukko 9. Koulutus: kaikki toimittajat ja avustajat 1771–1921 
 1771–1860 % 1861–1890 % 1891–1905 % 1906–1917 % 1918–1921 %
tohtori tai lisensiaatti 45 27,4 49 10,3 41 8,3 33 4,7 16 5,6
muu korkeakoulututkinto 78 48,1 184 38,5 136 27,6 146 21,0 50 17,4
opintoja yliopistossa 18 11,1 60 12,6 68 13,8 82 11,8 25 8,7 
Ylioppilas 6 3,7 31 6,5 34 6,9 58 8,3 19 6,6 
seminaari tai jatko-opisto - - 67 14,0 45 9,1 69 9,9 40 13,9
sotilaskoulutus 3 1,9 7 1,5 3 0,6 3 0,4 - -
yksityisopinnot 3 1,9 7 1,5 7 1,4 15 2,2 - -
oppikoulu tai vastaava 1 0,6 15 3,1 40 8,1 56 8,1 28 9,7
ammatillinen korkeakoulu  - - 5 1,0 8 1,6 10 1,4 4 1,4 
ammatillinen opisto tms.  2 1,2 12 2,5 25 5,1 42 6,0 17 5,9
kansanopisto tai vastaava - - - - 3 0,6 3 0,4 4 1,4 
kansa-tai alkeiskoulu - - 8 1,7 14 2,8 42 6,0 17 5,9 
ei tietoa 6 3,7 33 6,9 69 14,0 136 19,6 68 23,6
yhteensä (2116) 162 100,0 478 100,0 493 100,0 695 100,0 288 100,0

Lähde: Toimittajatietokanta 1771–1921. 
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Taulukko 10. Koulutus: ammattitoimittajat 1771–1921 
1771–1860 % 1861–1890 % 1891–1905 % 1906–1917 % 1918–1921 %

tohtori tai lisensiaatti 2 40,0 3 4,2 3 2,6 5 2,1 2 1,9
muu korkeakoulututkinto 2 40,0 23 31,9 16 14,0 44 18,6 9 8,6
opintoja yliopistossa 1 20,0 25 34,7 31 27,2 47 19,9 16 16,2
ylioppilas - - 8 11,1 12 10,5 27 11,4 11 10,5
seminaari tai jatko-opisto - - 3 4,2 13 11,4 22 9,3 17 16,2
sotilaskoulutus - - 1 1,4 1 0,9 - - - - 
yksityisopinnot - - 1 1,4 - - 1 0,4 - - 
oppikoulu tai vastaava - - 3 4,2 19 16,7 29 12,3 20 19,0
ammatillinen korkeakoulu - - - - - - 1 0,4 - - 
ammatillinen opisto tms. - - - - 7 6,1 20 8,5 9 8,6
kansanopisto tai vastaava - - - - 1 0,9 1 0,4 2 1,9
kansa-tai alkeiskoulu - - 3 4,2 7 6,1 26 11,0 8 7,6
ei tietoa - - 2 2,8 4 3,5 13 5,5 11 10,5
Ylioppilas - - 8 11,1 12 10,5 27 11,4 11 10,5
yhteensä (532) 5 100,0 72 100,0 114 100,0 236 100,0 105 100,0

Lähde: Toimittajatietokanta 1771–1921. 

Taulukko 11. Koulutus: suomalaisen- ja kokoomuspuolueen lehtien toimittajat 
 1771–1860 % 1861–1890 % 1891–1905 % 1906–1917 % 1918–1921 %
tohtori tai lisensiaatti 4 40,0 20 9,8 13 10,0 9 4,8 4 6,1
muu korkeakoulututkinto 2 20,0 91 44,6 43 33,1 47 25,0 20 30,3
opintoja yliopistossa 2 20,0 15 7,4 20 15,4 28 14,9 11 16,7
Ylioppilas 1 10,0 10 4,9 8 6,2 17 9,0 2 3,0
seminaari tai jatko-opisto - - 38 18,6 10 7,7 20 10,6 9 13,6
sotilaskoulutus - - - - - - - - - -
yksityisopinnot - - - - - - - - - -
oppikoulu tai vastaava - - 6 2,9 9 6,9 23 12,2 10 15,2
ammatillinen korkeakoulu  - - 2 1,0 3 2,3 1 0,5 1 1,5
ammatillinen opisto tms.  - - 3 1,5 4 3,1 12 6,4 3 4,5
kansanopisto tai vastaava - - - - 1 0,8 1 0,5 - -
kansa-tai alkeiskoulu - - 4 2,0 1 0,8 3 1,6 - -
ei tietoa 1 10,0 15 7,4 18 13,8 27 14,4 6 9,1
yhteensä (598) 10 100,0 204 100,0 130 100,0 188 100,0 66 100,0

Lähde: Toimittajatietokanta 1771–1921. Vuosina 1771–1860 alalle tulleista lehtimiehistä mukana ovat ne, joiden ura jatkui vuoden 1860-jälkeen. 

Taulukko 12. Koulutus: nuorsuomalaisen ja edistyspuolueen lehtien toimittajat
 1861–1890 % 1891–1905 % 1906–1917 % 1918–1921 %
tohtori tai lisensiaatti 3 4,3 10 6,6 7 5,0 5 13,9
muu korkeakoulututkinto 23 32,9 46 30,5 41 29,5 4 11,1
opintoja yliopistossa 11 15,7 23 15,2 24 17,3 1 2,8
Ylioppilas 5 7,1 9 6,0 9 6,5 4 11,1
seminaari tai jatko-opisto 17 24,3 17 11,3 17 12,2 4 11,1
sotilaskoulutus - - - - - - - -
yksityisopinnot - - 1 0,7 - - - -
oppikoulu tai vastaava 4 5,7 15 9,9 11 7,9 8 22,2
ammatillinen korkeakoulu  1 1,4 2 1,3 3 2,2 1 2,8
ammatillinen opisto tms.  2 2,9 11 7,3 8 5,8 2 5,6
kansanopisto tai vastaava - - - - 1 0,7 1 2,8
kansa-tai alkeiskoulu, itseoppinut 2 2,9 - - 2 1,4 - -
ei tietoa 2 2,9 17 11,3 16 11,5 6 16,7
yhteensä (396) 70 100,0 151 100,0 139 100,0 36 100,0

Lähde: Toimittajatietokanta 1771–1921. 
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Taulukko 13. Koulutus: Ruotsinkielisten lehtien toimittajat 

1771–1860 % 1861–1890 % 1891–1905 % 1906–1917 % 1918–1921 %

tohtori tai lisensiaatti 2 8,3 27 16,4 11 12,1 2 3,1 4 14,3
muu korkeakoulututkinto 12 50,0 61 37,0 29 31,9 22 33,8 9 32,1
opintoja yliopistossa 5 20,8 31 18,8 16 17,6 11 16,9 7 25,0 
Ylioppilas 2 8,3 13 7,9 11 12,1 14 21,5 - - 
seminaari tai jatko-opisto - - 4 2,4 6 6,6 6 9,2 5 17,9 
sotilaskoulutus - - 6 3,6 3 3,3 2 3,1 - - 
yksityisopinnot 1 4,2 4 2,4 - - - - - - 
oppikoulu tai vastaava 1 4,2 5 3,0 7 7,7 5 7,7 2 7,1 
ammatillinen korkeakoulu  - - 1 0,6 2 2,2 - - - - 
ammatillinen opisto tms.  - - 5 3,0 3 3,3 1 1,5 1 3,6 
kansanopisto tai vastaava - - - - - - - - - - 
kansa-tai alkeiskoulu 1 4,2 2 1,2 1 1,1 1 1,5 - - 
ei tietoa - - 6 3,6 2 2,2 1 1,5 - - 
yhteensä (374) 24 100,0 165 100,0 91 100,0 65 100,0 28 100,0

Lähde: Toimittajatietokanta 1771–1921. Vuosina 1771–1860 alalle tulleista lehtimiehistä mukana ovat ne, joiden ura jatkui vuoden 1860-jälkeen. 

Taulukko 14. Koulutus: Työväenlehtien toimittajat
 1891–1905 % 1906–1917 % 1918–1921 %
tohtori tai lisensiaatti 1 1,7 3 1,8 1 1,3
muu korkeakoulututkinto 4 6,8 10 6,1 6 7,9
opintoja yliopistossa 6 10,2 11 6,7 2 2,6
Ylioppilas 3 5,1 8 4,8 2 2,6
seminaari tai jatko-opisto 4 6,8 8 4,8 6 7,9
Sotilaskoulutus - - 1 0,6 - -
Yksityisopinnot - - - - - -
oppikoulu tai vastaava 6 10,2 12 7,3 3 3,9
ammatillinen korkeakoulu  - - 1 0,6 - -
ammatillinen opisto tms.  3 5,1 15 9,1 5 6,6
kansanopisto tai vastaava 1 1,7 - - 1 1,3
kansa-tai alkeiskoulu 13 22,0 44 26,7 14 18,4
ei tietoa 18 30,5 52 31,5 36 47,4
yhteensä (300) 59 100,0 165 100,0 76 100,0

Lähde: Toimittajatietokanta 1771–1921. Työväenlehtiin lasketaan myös vuoden 1918 jälkeen perustetut kommunistilehdet. 

Taulukko 15. Koulutus: Maalaisliittolaisten lehtien toimittajat 
 1861–1890 % 1891–1905 % 1906–1917 % 1918–1921 % 
tohtori tai lisensiaatti - - - - 2 6,9 1 2,8 
muu korkeakoulututkinto - - - - 3 10,3 2 5,6 
opintoja yliopistossa -  - - 2 6,9 1 2,8 
Ylioppilas - - - - 2 6,9 5 13,9 
seminaari tai jatko-opisto - - 1 33,3 10 34,5 11 30,6 
Sotilaskoulutus - - - - - - - -
Yksityisopinnot - - - - - - - -
oppikoulu tai vastaava - - 1 33,3 - - 3 8,3 
ammatillinen korkeakoulu  - - - - 2 6,9 - -
ammatillinen opisto tms.  - - - - 3 10,3 4 11,1 
kansanopisto tai vastaava 1 100,0 1 33,3 - - 1 2,8 
kansa-tai alkeiskoulu - - - - 3 10,3 3 8,3 
ei tietoa - - - - 2 6,9 5 13,9 
yhteensä (69) 1 100,0 3 100,0 31 100,0 34 100,0 

Lähde: Toimittajatietokanta 1771–1921. Vuosina 1771–1860 alalle tulleista lehtimiehistä mukana ovat ne, joiden ura jatkui vuoden 1860-jälkeen. 
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Taulukko 16. Vanhempien sosiaalinen asema: kaikki toimittajat ja avustajat 1771–1921 
Isän ammatti 1771–

1860 
% 1861–

1890 
% 1891–

1905 
% 1906–

1917 
% 1918–

1921 
%

aatelinen, kartanon tai ratsutilan 
omistaja tms. 

3 1,9 11 2,3 9 1,8 7 1,0 - -

sotilasura, ylemmät 14 8,6 15 3,1 8 1,6 9 1,3 1 0,3
sotilasura, alemmat 3 1,9 - - 1 0,2 6 0,9 - -
papisto, ylemmät 27 16,7 48 10,0 27 5,5 21 3,0 8 2,8
papisto, alemmat 13 8,0 34 7,1 18 3,7 13 1,9 3 1,0
virkamiehet, ylemmät 21 13,0 51 10,7 23 4,7 28 4,0 9 3,1
virkamiehet, alemmat 7 4,3 21 4,4 22 4,5 32 4,6 9 3,1
opettajat, akateemiset 10 6,2 18 3,8 4 0,8 9 1,3 3 1,0
opettajat, alemmat 4 2,5 15 3,1 23 4,7 18 2,6 21 7,3
käsityöläiset, ammatinharjoittajat 30 18,5 80 16,7 97 19,7 100 14,4 41 14,2
kauppias, liike-elämän palveluksessa 8 4,9 38 7,9 38 7,7 58 8,3 19 6,6
talollinen, maanviljelijä, tms. 10 6,2 61 12,8 82 16,6 113 16,3 45 15,6
torppari, työläinen, äiti tms. 3 1,9 39 8,2 55 11,2 119 17,1 42 14,6
toimittaja, kirjailija, taiteilija - - 1 0,2 1 0,2 5 0,7 5 1,7
ei tietoa 9 5,6 46 9,6 85 17,2 157 22,6 82 28,5
Yhteensä (2116) 162 100 478 100,00 493 100,0 695 100,0 288 100,0 

Lähde: Toimittajatietokanta 1771–1921. 

Taulukko 17. Vanhempien sosiaalinen asema: ammattitoimittajat 1771–1921 
isän ammatti 1771–

1860 
% 1861–

1890 
% 1891–

1905 
% 1906–

1917 
% 1918–

1921 
%

aatelinen, kartanon tai ratsutilan 
omistaja tms. 

- - 1 1,4 2 1,8 1 0,4 1 1,0

sotilasura, ylemmät - - 2 2,8 2 1,8 4 1,7 - -
sotilasura, alemmat - - - - - - 3 1,3 - -
papisto, ylemmät - - 7 9,7 2 1,8 8 3,4 2 1,9
papisto, alemmat - - 2 2,8 3 2,6 4 1,7 - -
virkamiehet, ylemmät 1 20,0 10 13,9 3 2,6 8 3,4 2 1,9
virkamiehet, alemmat 1 20,0 2 2,8 4 3,5 13 5,5 4 3,8
opettajat, akateemiset - - 4 5,6 - - 2 0,8 1 1,0
opettajat, alemmat - - 5 6,9 5 4,4 9 3,8 9 8,6
käsityöläiset, ammatinharjoittajat 1 20,0 19 26,4 31 27,2 39 16,5 22 21,0
kauppias, liike-elämän palveluksessa 1 20,0 5 6,9 13 11,4 25 10,6 6 5,7
talollinen, maanviljelijä, tms. 1 20,0 7 9,7 25 21,9 47 19,9 23 21,9
torppari, työläinen, äiti tms. - - 7 9,7 19 16,7 54 22,9 21 20,0
toimittaja, kirjailija, taiteilija - - - - - - 2 0,8 3 2,9
ei tietoa - - 1 1,4 5 4,4 17 7,2 11 10,5
Yhteensä (532) 5 100,0 72 100,0 114 100,0 236 100,0 105 100,0

Lähde: Toimittajatietokanta 1771–1921. 
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Taulukko 18. Vanhempien sosiaalinen asema: suomalaisen- ja kokoomuspuolueen lehtien toimittajat
isän ammatti 1771–

1860 
% 1861–

1890 
% 1891–

1905 
% 1906–

1917 
% 1918–

1921 
%

aatelinen, kartanon tai ratsutilan 
omistaja tms. 

- - 3 1,5 1 0,8 1 0,5 - -

sotilasura, ylemmät 1 10,0 1 0,5 - - - - 1 1,5
sotilasura, alemmat - - - - - - 3 1,6 - -
papisto, ylemmät 1 10,0 25 12,3 8 6,2 8 4,3 3 4,5
papisto, alemmat 2 20,0 16 7,8 5 3,8 5 2,7 - -
virkamiehet, ylemmät - - 15 7,4 2 1,5 6 3,2 1 1,5
virkamiehet, alemmat 1 10,0 8 3,9 4 3,1 11 5,9 4 6,1
opettajat, akateemiset - - 5 2,5 1 0,8 2 1,1 1 1,5
opettajat, alemmat - - 3 1,5 8 6,2 9 4,8 8 12,1
käsityöläiset, ammatinharjoittajat 2 20,0 28 13,7 30 23,1 34 18,1 9 13,6
kauppias, liike-elämän palveluksessa - - 19 9,3 6 4,6 16 8,5 8 12,1
talollinen, maanviljelijä, tms. 1 10,0 30 14,7 27 20,8 28 14,9 9 13,6
torppari, työläinen, äiti tms. 2 20,0 24 11,8 15 11,5 28 14,9 11 16,7
toimittaja, kirjailija, taiteilija - - 1 0,5 - - - - 2 3,0
ei tietoa - - 26 12,7 23 17,7 37 19,7 9 13,6
Yhteensä (598) 10 100,0 204 100,0 130 100,0 188 100,0 66 100,0

Lähde: Toimittajatietokanta 1771–1921. 

Taulukko 19. Vanhempien sosiaalinen asema: nuorsuomalaisen ja edistyspuolueen lehtien toimittajat  
isän ammatti 1861–

1890 
% 1891–1905 % 1906–1917 % 1918–1921 %

aatelinen, kartanon tai ratsutilan omistaja 
tms. 

1 1,4 1 0,7 - - - -

sotilasura, ylemmät 1 1,4 - - - - - -
sotilasura, alemmat - - 1 0,7 - - - -
papisto, ylemmät 7 10,0 7 4,6 8 5,8 2 5,6
papisto, alemmat 6 8,6 3 2,0 4 2,9 1 2,8
virkamiehet, ylemmät 4 5,7 9 6,0 6 4,3 1 2,8
virkamiehet, alemmat 2 2,9 4 2,6 7 5,1 1 2,8
opettajat, akateemiset - - - - 2 1,4 - -
opettajat, alemmat 2 2,9 7 4,6 3 2,2 4 11,1
käsityöläiset, ammatinharjoittajat 11 15,7 25 16,6 22 15,9 4 11,1
kauppias, liike-elämän palveluksessa 2 2,9 18 11,9 17 12,3 - -
talollinen, maanviljelijä, tms. 21 30,0 34 22,5 31 22,5 10 27,8
torppari, työläinen, äiti tms. 8 11,4 19 12,6 21 15,2 6 16,7
toimittaja, kirjailija, taiteilija - - - - 4 2,9 - -
ei tietoa 5 7,1 23 15,2 13 9,4 7 19,4
yhteensä (396) 70 100,0 151 100,0 138 100 36 100,0 

Lähde: Toimittajatietokanta 1771–1921. 
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Taulukko 20. Vanhempien sosiaalinen asema: ruotsinkielisten lehtien toimittajat
isän ammatti 1771–

1860 
% 1861–

1890 
% 1891–

1905 
% 1906–

1917 
% 1918–

1921 
%

aatelinen, kartanon tai ratsutilan 
omistaja tms. 

1 4,2 6 3,6 4 4,3 2 3,1 1 3,6

sotilasura, ylemmät 5 20,8 10 6,1 7 7,6 6 9,2 - -
sotilasura, alemmat - - - - - - - - - -
papisto, ylemmät 3 12,5 16 9,7 5 5,4 3 4,6 1 3,6
papisto, alemmat 1 4,2 11 6,7 5 5,4 1 1,5 1 3,6
virkamiehet, ylemmät 4 16,7 28 17,0 7 7,6 6 9,2 4 14,3
virkamiehet, alemmat 2 8,3 10 6,1 9 9,8 3 4,6 1 3,6
opettajat, akateemiset - - 12 7,3 1 1,1 2 3,1 1 3,6
opettajat, alemmat 1 4,2 7 4,2 5 5,4 3 4,6 3 10,7
käsityöläiset, ammatinharjoittajat 2 8,3 32 19,4 27 29,3 11 16,9 6 21,4
kauppias, liike-elämän palveluksessa 4 16,7 14 8,5 5 5,4 12 18,5 2 7,1
talollinen, maanviljelijä, tms. 1 4,2 5 3,0 8 8,7 5 7,7 4 14,3
torppari, työläinen, äiti tms. - - 6 3,6 2 2,2 5 7,7 - -
toimittaja, kirjailija, taiteilija - - 1 0,6 1 1,1 1 1,5 - -
ei tietoa - - 7 4,2 6 6,5 5 7,7 4 14,3
Yhteensä (374) 24 100,0 165 100,0 92 100,0 65 100,0 28 100,0

Lähde: Toimittajatietokanta 1771–1921. 

Taulukko 21. Vanhempien sosiaalinen asema: työväenlehtien toimittajat
isän ammatti 1891–1905 % 1906–1917 % 1918–1921 % 
aatelinen, kartanon tai ratsutilan omistaja 
tms. 

- - 2 1,2 - - 

sotilasura, ylemmät - - 1 0,6 -
sotilasura, alemmat - - 2 1,2 - - 
papisto, ylemmät 1 1,7 - - - - 
papisto, alemmat 1 1,7 1 0,6 - - 
virkamiehet, ylemmät 1 1,7 3 1,8 - - 
virkamiehet, alemmat 3 5,1 6 3,6 - - 
opettajat, akateemiset - - 1 0,6 - - 
opettajat, alemmat 1 1,7 2 1,2 1 1,3 
käsityöläiset, ammatinharjoittajat 9 15,3 17 10,2 10 13,2 
kauppias, liike-elämän palveluksessa 5 8,5 2 1,2 3 3,9 
talollinen, maanviljelijä, tms. 6 10,2 16 9,6 5 6,6 
torppari, työläinen, äiti tms. 15 25,4 52 31,3 19 25,0 
toimittaja, kirjailija, taiteilija - - - - 1 1,3 
ei tietoa 17 28,8 61 36,7 37 48,7 
yhteensä (300) 59 100,0 166 100,0 76 100,0 

Lähde: Toimittajatietokanta 1771–1921. Työväenlehtiin lasketaan myös vuoden 1918 jälkeen perustetut kommunistilehdet. 
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Taulukko 22. Vanhempien sosiaalinen asema: maalaisliittolaisten lehtien toimittajat

isän ammatti 1861–1890 % 1891–1905 % 1906–1917 % 1918–1921 % 
aatelinen, kartanon tai ratsutilan omistaja tms. - - - - - - - - 
sotilasura, ylemmät - - - - - - - - 
sotilasura, alemmat - - - - 1 3,4 - - 
papisto, ylemmät - - - - - - 1 2,8 
papisto, alemmat - - - - - - - - 
virkamiehet, ylemmät - - - - 2 6,9 - - 
virkamiehet, alemmat - - - - - - 1 2,8 
opettajat, akateemiset - - - - 1 3,4 - - 
opettajat, alemmat - - - - - - - - 
käsityöläiset, ammatinharjoittajat - - - - 2 6,9 4 11,1 
kauppias, liike-elämän palveluksessa 1 100,0 - - 1 3,4 2 5,6 
talollinen, maanviljelijä, tms. - - 2 66,7 18 62,1 16 44,4 
torppari, työläinen, äiti tms. - - 1 33,3 1 3,4 4 11,1 
toimittaja, kirjailija, taiteilija - - - - - - - - 
ei tietoa - - - - 3 10,3 8 22,2 
Yhteensä (69) 1 100,0 3 100,0 29 100,0 36 100,0 

Lähde: Toimittajatietokanta 1771–1921. 

Taulukko 23. Varsinainen työura: kaikki toimittajat ja avustajat 1771–1921 
varsinainen työura 1771–

1860 
% 1861–

1890 
% 1891–

1905 
% 1906–

1917 
% 1918–

1921 
%

aatelinen, kartanon omistaja tms. 5 3,1 4 0,8 5 1,0 - - - -
sotilasura, ylemmät 2 1,2 1 0,2 - - 4 0,6 - -
sotilasura, alemmat - - 1 0,2 3 0,6 5 0,7 - -
papisto, ylemmät 20 12,3 8 1,7 3 0,6 6 0,9 1 0,3
papisto, alemmat 6 3,7 9 1,9 14 2,8 18 2,6 3 1,0
virkamiehet, ylemmät 9 5,6 9 1,9 21 4,3 15 2,2 2 0,7
virkamiehet, alemmat 7 4,3 30 6,3 35 7,1 18 2,6 7 2,4
opettajat, akateemiset 47 29,0 28 5,9 18 3,7 23 3,3 7 2,4
opettajat, alemmat 29 17,9 208 43,5 109 22,1 104 15,0 55 19,1
käsityöläiset, ammatinharjoittajat 6 3,7 15 3,1 27 5,5 15 2,2 6 2,1
kauppias, liike-elämän palveluksessa 14 8,6 38 7,9 50 10,1 69 9,9 13 4,2
talollinen, maanviljelijä, tms. 1 0,6 7 1,5 11 2,2 15 2,2 9 3,1
torppari, työläinen, äiti tms. - - - - 2 0,4 9 1,3 2 0,7
toimittaja, kirjailija, taiteilija 12 7,4 99 20,7 155 31,4 289 41,6 124 43,1
ei tietoa 4 2,5 21 4,4 40 8,1 105 15,1 59 20,8
yhteensä (2116) 162 100,0 478 100,0 493 100,0 695 100,0 288 100,0

Lähde: Toimittajatietokanta 1771–1921. 
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Taulukko 24. Koulutus: opettaja-toimittajat 1771–1921 
 1771–

1860 
% 1861–1890 % 1891–1905 % 1906–1917 % 1918–1921 %

tohtori tai lisensiaatti - - 14 7,4 15 16,0 6 6,4 4 7,8
muu korkeakoulututkinto 18 85,7 94 50,0 38 40,4 37 39,4 18 35,3
opintoja yliopistossa 2 9,5 13 6,9 7 7,4 4 4,3 2 3,9
Ylioppilas - - 8 4,3 - - 4 4,3 3 5,9
seminaari tai jatko-opisto - - 54 28,7 28 29,8 37 39,4 21 41,2
Sotilaskoulutus - - - - - - - - - -
Yksityisopinnot - - - - - - - - - -
oppikoulu tai vastaava - - 3 1,6 3 3,2 1 1,1 - -
ammatillinen korkeakoulu  - - 1 0,5 - - 4 4,3 2 3,9
ammatillinen opisto tms.  - - 1 0,5 2 2,1 - - 1 2,0
kansanopisto tai vastaava - - - - 1 1,1 - - - -
kansa-tai alkeiskoulu - - - - - - 1 1,1 - -
ei tietoa 1 4,8 - - - - - - - -
yhteensä (448) 21 100,0 188 100,0 94 100,0 94 100,0 51 100,0

Lähde: Toimittajatietokanta 1771–1921. 

Taulukko 25: Sanomalehtien määrä ja puoluejakauma 1906–1921. 
Vuosi ML KP Suomalainen/ 

Kokoomus-puolue 
Nuorsuomalainen/

Edistyspuolue 
RKP/

porvarilliset 
ruotsinkieliset. 

Krist. 
työväen-

liitto 

SDP Oik.
sos. 

Komm. Sit. Yht.

1906 2 - 21 34 10 1 16 - - 23 107
1907 3 - 24 38 10 3 22 - - 16 116
1908 4 - 28 33 10 3 20 - - 22 120
1909 4 - 28 33 10 2 18 - - 27 122
1910 4 - 27 34 10 2 20 - - 25 122
1911 4 - 26 35 10 3 20 - - 21 119
1912 4 - 26 35 10 4 20 - - 22 121
1913 4 - 24 31 10 3 20 - - 26 118
1914 4 - 24 29 11 1 20 - - 28 117
1915 5 - 25 28 11 1 18 - - 30 118
1916 5 - 25 28 11 1 18 - - 29 117
1917 5 - 24 26 23 1 16 - - 19 114
1918 10 8 18 21 22 1 10 2 - 21 113
1919 13 - 29 18 22 1 15 1 - 25 124
1920 14 - 27 18 22 1 12 - 5 29 128
1921 15 - 26 16 22 1 13 - 6 32 131

Lähteet: Nygård 1987, 21; Salokangas 1987, 207, Suomen lehdistön historia, osa 3, 491. Nygårdin ja Salokankaan erilaisesta esitystavasta johtuen taulukossa olevat 
luvut vuosilta 1906–16 koskevat RKP:tä suoraan kannattavien lehtien määrää ja vuodesta 1917 eteenpäin luvussa on mukana kaikki porvarilliset ruotsinkieliset 
lehdet. Ne sisältyvät Nygårdilla 1906–16 sitoutumattomiin lehtien määrään. Ruotsinkielisiä lehtiä oli 25 vuonna 1905, 27 vuonna 1910 ja 24 vuosina 1915 ja 1920. ML 
tarkoittaa Maalaisliitto, KP Kansanpuoluetta, oikeistososialistisiin lehtiin kuuluvat 1918 perustetut Itä-Suomen Työmies ja Työn Valta.  
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Summary

FROM ENLIGHTENERS TO PROFESSIONALS. Finnish Journalists’ 
Long Road from 1771 to 1921

The development of newspaper work into a profession began in Finland in the second half 
of the 19th century. The professionalisation process followed in the footsteps of Nordic 
colleagues, especially Swedish journalists. 

The first Finnish newspaper was published in 1771. It was a cultural and educational 
publication that was published by academic teachers. The first political newspapers were 
established in Finland in the middle of the 19th century, and by its end, 85 newspapers 
were published in Finland. The newspaper field was split into four political groups: Old 
and Young Finns, the Swedish-speaking group and the working-class newspapers group. 
From 1906 onwards there was one more political newspaper group, the Agrarian League 
newspapers.

The Finnish system of political newspapers was very similar to those in Denmark, Nor-
way and Sweden during the same time period. The portion of political newspapers was 
very large after the turn of the century in all Nordic countries: they constituted about 80 to 
90 percent of all newspapers. The Nordic political party presses operated in two markets; 
they sold advertising space for companies and passed along the ideological message to the 
supporters of the party. 

The number of journalists increased very rapidly from the second half of the 19th cen-
tury. There were over 2,000 people who worked in Finnish newspapers as journalists or 
contributors between the years 1771–1921. There were over 500 professional journalists 
who spent their entire working lives in this career. The increase in the number of profes-
sional journalists speeded up the professional development of the occupation and affected 
the formation of the professional co-operation of journalists.

The pioneers of journalism came mainly from the estate class or academic, educated 
classes in Finland at that time. When the journalistic trade grew in size, the educational 
level and social background began to quickly decline. While between the years 1861–1890 
half of the journalists and contributors had academic degrees, after the turn of the century, 
the number was only about one-quarter. The portion of those who had discontinued their 
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university education was about one-fifth and the portion of those who had a degree of trai-
ning college for primary school teachers increased from 9 to 14 percent. The educational 
background did not decline as fast in all political groups and the main portion of bourgeois 
newspaper journalists and contributors were quite well educated even into the first decades 
of the 20th century. The journalists and contributors who worked for social democratic 
newspapers had the least education.

The Finnish journalists who worked between 1771–1921 can be divided into three cha-
racter groups based on their background, education and career. The first group consisted of 
“newspaper authors”, who worked at the newspapers from the end of the 18th to the middle 
of the 19th centuries. They were authors, teachers, priests, officials and printing managers. 
For them working at a newspaper was considered a mission of enlightenment or part of the 
social activities of being a sophisticated citizen. The second group was comprised of “poli-
tical language fighters” who influenced the profession from the middle of the 19th century 
to the beginning of the 20th century and gained their inspiration from a national ideolo-
gy and a political language feud. The third group was made up of “political party men”; 
their common trait was to bring together political party interests and journalism. “Political 
party men” consisted of several journalist generations and the oldest of them had begun 
newspaper work in the 1870s. The leading “political party men” were usually well-educated 
professional journalists. The group also consisted of agitator-journalists who represented 
the radical line of the working-class newspapers and activist publications.

There were dozens of women working in journalism side by side with men from the end 
of the 19th and the beginning of the 20th century. Only a few of them were full-time jour-
nalists; most of them worked as contributors, translators or temporary journalists.

At the turn of the century different status levels began to appear within the occupation. 
The elite was formed by the editors-in-chief of the newspapers in Helsinki who still owned 
at least part of the shares of their newspaper companies and were among the leaders of 
their political parties. The second most distinguished group consisted of the editors-in-
chief of regional newspapers and the sub-editors of the largest newspapers. The third group 
consisted of ordinary journalists and the reporters and temporary journalists were on the 
lowest rung in the hierarchy. The hierarchy of the occupation was clearly seen in the wages 
and benefits of the journalists and was also reflected in the Finnish journalist’s conferences. 

Professional co-operation has been an important part of the professionalization of jour-
nalism. It has strengthened the professional identity, enabled a distinction between jour-
nalism and other occupations and provided tools to strengthen the social and economic 
status of the occupation. The professional organisations have often combined their pro-
fessional objectives with unionistic goals and endeavours to improve wages and working 
conditions.

The Finnish journalists copied the model of professional co-operation from their Swe-
dish colleagues at the beginning of the 1870s. Political conflicts disturbed the co-operation 
of Finnish journalists in the 1870s and 1880s and the actual results of the national jour-
nalist conferences of 1876 and 1886 were very few.However, the need for co-operation 
persisted and in the autumn of 1889 the first association of the profession, the Finnish As-
sociation of Journalists was established. However, the government officials disqualified the 
rules of the association and the activities were halted for a few years.
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The activity of the Finnish Association of Journalists resumed in 1896 and Finnish jour-
nalists organized four national journalist conferences between 1896–1900. In the next few 
years the Finnish Association of Journalists approached the constitutional circles and turn-
of-the-century journalists rose to a leading role in the national movement. 

An important part of the association’s activities was participating in journalists’ interna-
tional co-operation, especially the International Press Congresses. The Finnish Association 
of Journalists joined the International Union of Press Associations (IUPA) in 1897 and in 
the next year the association named its representative to the IUPA’s central committee in 
Paris. 

The main objectives of the Finnish Association of Journalists were clearly professional: 
to improve the social status of the occupation, to strengthen the journalistic culture and to 
protect the journalists’ working conditions. 

Despite the professional cohesion, the journalists were first and foremost pledged to 
their own newspapers and political parties. Political conflicts dissolved the first association 
at the beginning of the 20th century and during the next 15 years, co-operation proceeded 
among the political journalist associations. The Old Finns and the Young Finns established 
their journalist associations in 1905-1906 and the Swedish-speaking journalists’ union and 
the Finnish Social Democratic Journalists Union were founded in 1907. The journalists’ 
association of the Agrarian League was formed after the Finnish Civil War in 1919. The 
political journalist associations were an integral part of political party organizations. They 
were not only part of the steering organisation, but they also worked to improve the wor-
king conditions and wages of their members. 

In 1910, the bourgeois journalists’ associations founded the central committee of the 
Finnish association of journalists. Its main focus was to prepare the collective agreement 
for journalists and the trade’s internal court of honour as well as plan professional educa-
tion. The proposal for the collective agreement was finalised in the spring of 1917, but it 
failed due to the opposition of the newspaper publishers. After the Civil War, the attitu-
des towards trade unions became harsher and the Finnish Newspaper Association did not 
want to carry on the negotiations of a collective agreement with the journalist associations. 
Since 1921 the collective agreement was transferred to a new national trade organization 
of journalists, the Union of Journalists in Finland.

The era of Finnish political journalist associations was quite an exceptional phenome-
non; only in Norway did the political journalist associations have a similar meaning in 
the organisational process of the journalists. In Sweden and Denmark, the political jour-
nalist associations never rose into the role of significant professional players; instead the 
co-operation was formed among the common journalist associations from the beginning. 
The differences between countries are mostly explained by the differences in political cir-
cumstances.

After the Civil War, the re-organization of the political field caused notable changes in 
the newspaper field as well. Many journalists had to change their employers after the politi-
cal alignment of the newspaper had changed. The establishment of the Union of Journalists 
in Finland was the answer to the unrest due to the exceptional circumstances in Finland 
and the accompanying insecurities. People in the journalism trade wanted to build more 
permanent forms of co-operation that political changes could not shake so easily.



 255

Besides co-operation, the professional development of journalists was strengthened by 
increased professional skills and technical developments. The profession developed and 
changed due to the lengthening of working careers, separation of work, increase in journa-
listic text types and quicker and more efficient news transmission.

Pre-censorship was in force for almost the whole duration of the research period and 
the restrictions of censorship occasionally varied considerably. However, the Finnish jour-
nalists could express their opinions quite well despite the restricted freedom of speech. 
The work of the journalists was also supervised within the political parties. Since 1906 the 
newspapers were a fixed part of the party organisation and the leaders of the parties wanted 
to define common policy and objectives, but the parties’ supervision did never become 
really effective.

The relationship between journalists and political parties was very close and the jour-
nalism of that time cannot be examined solely as an occupation without considering the 
political element. However, despite political commitments, Finnish journalism developed 
significantly during the era of political newspapers.
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