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Tiivistelmä-Referat-Abstract

Viime vuosina eri tieteenaloilla on kiinnitetty huomiota tunteisiin ajankohtaisina tutkimuskohteina. Kasvanut kiinnostus on
kummunnut yhteiskunnallisista kehityskuluista, joiden yhteydessä on puhuttu jopa järjen syrjäyttäneistä tunteista julkisen
elämän uutena logiikkana. Pro gradu -tutkielmani tarkoitus oli selvittää, onko tapa, jolla tunteita artikuloidaan osana
onnettomuusuutisointia muuttunut. Tutkimusaineistona käytin Helsingin Sanomissa julkaistuja juttuja, jotka koskivat vuosina
1927–2009 tapahtunutta kuutta onnettomuutta. Jutut oli kerätty kahden viikon ajalta kunkin onnettomuuden jälkeen.

Tutkimusmenetelminä käytin tilastollisesti ja sanallisesti kuvailevaa sisällön erittelyä sekä diskurssianalyysia. Sisällön
erittelyn avulla selvitin muutoksia, joita oli tapahtunut onnettomuusuutisoinnin volyymissä, tunteita painottavien virkkeiden
osuudessa, tunteiden artikuloinnin muodoissa sekä kuva-aiheiden painotuksissa. Diskurssianalyysin avulla tarkastelin
onnettomuusuutisointia kokonaisuutena, jossa erilaisia esitystapoja ja näkökulmia painottamalla sekä herätellään että hillitään
erilaisia kollektiivisia tunteita.

Aineiston analyysin tuloksena selvisi, että Helsingin Sanomissa onnettomuusuutisointiin käytetyn tilan suhteellinen osuus ei
ole ajan myötä kasvanut. Myöskään tunteisiin viittaavien virkkeiden määrä ei ollut kasvanut lineaarisesti niin, että se olisi
ollut 2000-luvulla korkeampi kuin koskaan aiemmin. Laadullisessa mielessä tunteiden artikuloinnin kannalta oli kuitenkin
tapahtunut selviä muutoksia. Uutiskerronnan tunteellinen painopiste on siirtynyt uhrien kauhun henkilöityneestä
painottamisesta kohti yhteisön jaettua surua ja myötätuntoa sekä pyrkimystä selvitä tapahtuneesta psykologisessa mielessä.

Onnettomuusuutisoinnin yhteydessä erotin toisistaan kriisin, kritiikin, kontrollin ja yhteisöllisyyden diskurssit, jotka liittyivät
sekä tunteen laadun että intensiteetin hallintaan. Niiden puitteissa kaikissa tapauksissa selkeimmin esiintuotuja tunteita olivat
järkytys, suru ja myötätunto, jotka esitettiin poikkeuksetta myös laajemman yhteisön jakamina. Myös närkästyksen ja
paheksunnan tunteita tuotiin esiin, mutta niiden artikulaatioiden yhteydessä painottui pyrkimys pikemminkin vakiintuneen
yhteiskunnan toiminnan tehostamiseen kuin sen haastamiseen.

Keskeisiä lähteitä tutkielmassani olivat mm. Pantti & Wahl-Jorgensen (2007), Pantti & Sumiala (2009), Lupton (1998), Lutz
(1988) ja Koljonen & Kunelius (2005).
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