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Tiivistelmä: 

Tämän työn tarkoituksena on tutkia, miten entisen pääministerin Antti Rinteen eroon 

johtaneesta Posti-skandaalista uutisoitiin Helsingin Sanomissa vuoden 2019 loppupuolella. 

Posti-skandaalissa oli kyse tapahtumavyyhdistä, joka sai alkunsa Postin aikeista siirtää useita 

työntekijöitään toisen työehtosopimuksen piiriin. Tämä herätti merkittävää vastustusta 

työntekijäjärjestöiltä ja myös Rinteen hallitukselta. Rinteen asema alkoi olla uhattuna, kun 

hänen toimiaan Postin työehtokiistassa alettiin kyseenalaistaa. Lopulta hän joutui jättämään 

paikkansa pääministerinä, kun häntä syytettiin epärehellisyydestä eduskunnan edessä 

väittäessään, että Posti oli toiminut Rinteen hallituksen tahtotilan vastaisesti toteuttaessaan 

työehtosopimussiirrot. Postin hallitus kiisti nämä väitteet. Tämä työ pyrkii 



tapaustutkimuksellisesti selvittämään, missä määrin kyseisessä skandaalissa oli Helsingin 

Sanomien kirjoittelun osalta viitteitä tabloidisaatiosta ja poliittisen skandaalin kulttuurin 

voimistumisesta. 

Tutkimuksen aineistona käytetään Helsingin Sanomien kirjoittelua skandaaliin liittyen 

aikavälillä 25.11.2019 - 10.12.2019. Sopivia artikkeleita valikoitui analysoitavaksi aineistoksi 

tässä tutkimuksessa 59 kappaletta. Artikkeleita etsittiin hakusanoilla “antti rinne posti”. 

Metodologisena työkaluna tässä tutkimuksessa toimii kehysanalyyttinen ote, jolla pyrittiin 

tunnistamaan, nimeämään ja analysoimaan teksteissä esiintyviä vallitsevia kehyksiä. 

Kehysanalyysi on varsinkin median tutkimuksessa hyödynnetty tutkimustekniikka, jolla 

pyritään hahmottamaan, mitkä ovat jonkin tekstin vallitsevat kehykset. Näin ollen kyseisen 

tutkimustekniikan avulla voidaan määrittää, mitä ilmiöiden ja tapahtumien näkökulmia 

teksteissä painotetaan ja korostetaan, ja mitä niiden puolia taas häivytetään ja painetaan 

taka-alalle. 

Tässä tutkimuksessa analysoitavasta aineistosta tunnistettiin kaksi hallitsevaa kehystä: Rinne 

epäluotettavana toimijana- kehys sekä Politiikka pelinä- kehys. Molempien kehysten 

taustaoletuksena oli, että Rinteen toiminta oli epärehellistä ja tuomittavaa, tai ainakin hyvin 

epäselvää ja kyseenalaista. Näin ollen näissä kehyksissä ja Helsingin Sanomien kirjoittelussa 

ylipäätään muodostui kuva Rinteestä skandaalin pääsyyllisenä. Ensin mainitussa kehyksessä 

painotettiin enemmän Rinteen toiminnan kyseenalaisuutta ja rehellisyyden arvon tärkeyttä 

politiikassa. Jälkimmäisessä kehyksessä taas politiikka esitettiin enemmänkin kylmänä 

pelinä, jossa kukaan ei ole viaton, ja rehellisyyden arvostusta käsiteltiin lähinnä keskustan 

verukkeena hankkiutua eroon Rinteestä. 

Molemmissa kehyksissä oli viitteitä poliittisen skandaalin kulttuurin voimistumisesta, jonka 

merkittävimmät piirteet ja tunnusmerkit ovat henkilöitymisen, moraalisten rajojen 

ylittämisen sekä luotettavuuden tärkeyden painottaminen. Molemmissa kehyksissä oli myös 

viitteitä tabloidisaatiosta eli viihteellistymisestä, vaikka kumpikaan kehys ei täyttänyt 

tabloidisaation kaikkia tunnusmerkkejä, joihin lukeutuvat muun muassa henkilökohtaisten 

ominaisuuksien huomattava painottaminen, henkilöityminen, viihteellistyminen, 

sensaationhakuisuus ja tunteellisuuden korostuminen uutisoinnissa. 
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1 JOHDANTO  

 

 

 

 

 

1.1 Tutkimuskohde ja sen merkittävyys 

 

Tutkimuskohde tässä työssä on Suomen johtavassa päivälehdessä, Helsingin Sanomissa, 

esiintynyt kirjoittelu liittyen syksyn 2019 Posti-skandaaliin, joka johti silloisen pääministeri 

Antti Rinteen eroon. Aihe hallitsi kotimaisia uutisotsikoita syksyn 2019 aikana ja aiheutti 

huomattavaa poliittista kuohuntaa. Yleisessä yhteiskuntakeskustelussa, mediassa ja 

politiikan maailmassa suurinta debattia aiheesta herätti Rinteen toiminta Postin 

omistajaohjauksen suhteen ja kysymys siitä, valehteliko pääministeri eduskunnalle, kun hän 

väitti, että Posti ei noudattanut hallituksen omistajaohjaukseen liittyviä vaatimuksia. Posti 

kiisti tämän väitteen. Mediassa ja yleisessä keskustelussa oli vahvasti esillä näkemys, jonka 

mukaan Antti Rinne oli tietoisesti johtanut eduskuntaa harhaan. SDP:n merkittävä 

hallituskumppani keskusta veti julkisesti tukensa Rinteeltä, ja skandaali johti lopulta Rinteen 

eroon joulukuun alussa 2019. Skandaali johti myös silloisen omistajaohjausministeri Sirpa 

Paateron eroon, mutta tämä tutkimus tarkastelee tätä aihetta lähinnä pääministerin eroon 

johtaneena skandaalina. 

Tämän aiheen tutkiminen on mielestäni perusteltua useastakin syystä. Ensinnäkin, 

pääministerin ero on merkittävä poliittinen tapahtuma, ja Rinteen ero on huomattava 

tapaus Suomen poliittisessa historiassa. Pääministerin ero kesken hallituskauden ei 

itsessään ole kovin harvinaista Suomessa. Pelkästään 2010-luvulla muun muassa Jyrki 

Katainen ja Juha Sipilä jättivät pääministerin paikan kesken vaalikauden. Myös Matti 

Vanhanen erosi pääministerinä vuonna 2010, kun hän luopui keskustan puheenjohtajan 

asemasta. Kaikissa näissä tapauksissa hallituksen kokoonpano säilyi kuitenkin lähes tai täysin 
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muuttumattomana. Rinteen ero ei myöskään johtanut hallituspohjan muuttumiseen. Tämä 

on yksi merkittävä jatkuvuus ja johdonmukaisuus Suomen poliittisessa historiassa viime 

vuosikymmeninä, sillä viimeisin hallitus, joka kaatui kokonaan kesken vaalikauden, oli Martti 

Miettusen vähemmistöhallitus vuonna 1977. 

Vaikka pääministerin vaihtuminen keskeen hallituskauden ei ole kovinkaan poikkeuksellista, 

pääministerin ero merkittävän poliittisen skandaalin seurauksena on huomattavasti 

harvinaisempi ilmiö Suomen poliittisessa historiassa. Ennen Rinnettä vain kaksi Suomen 

pääministeriä olivat joutuneet jättämään asemansa poliittisen skandaalin tai merkittävän 

poliittisen paineen seurauksena. Vieno Sukselainen erosi pääministerin paikalta vuonna 

1961, ja Anneli Jäätteenmäki jätti eroanomuksensa vuonna 2003. Sukselainen joutui 

jättämään pääministerin viran, kun Helsingin hovioikeus tuomitsi hänet viralta pantavaksi 

Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan asemasta virkarikoksen vuoksi. Vaikka tuomio kumottiin 

korkeimmassa oikeudessa, Sukselainen ei koskaan palannut päämisteriksi. Jäätteenmäki 

puolestaan joutui jättämään päämisterin paikan niin kutsutun Irak-skandaalin seurauksena. 

Yleisen tulkinnan mukaan Jäätteenmäki oli esittänyt totuudenvastaisia lausuntoja 

eduskunnalle Irakin sotaan liittyvistä asiakirjoista keskusteltaessa, ja hän joutui eroamaan 

vain noin kaksi kuukautta nimityksensä jälkeen. Aivan niin kuin Rinteen tapauksessa, 

keskeiseksi kysymykseksi muodostui lopulta luottamus ja se, oliko pääministeri ollut 

totuudenmukainen eduskunnan edessä. Täten on mielestäni perusteltua tutkia tapausta, 

joka koskee pääministerin eroon johtanutta skandaalia, sillä kyseiset skandaalit ovat hyvin 

harvinaisia Suomessa ja ovat niin ollen aina hyvin poliittisesti ja yhteiskunnallisesti 

merkittäviä tapahtumia. 

Sen lisäksi, että Rinteen ero on merkittävä ja harvinainen tapahtuma Suomen poliittisessa 

historiassa, Rinteen eroa ja sitä koskevaa uutisointia on perusteltua tutkia, jotta voimme 

saavuttaa paremman ymmärryksen siitä, kuinka poliittisen skandaalin kulttuurin ja 

tabloidisaation voimistuminen näkyy Suomen uutismediassa. Poliittisen skandaalin kulttuuri 

ja tabloidisaatio ovat merkittäviä ilmiöitä, joiden esiintyvyyttä ja hallitsevuutta on otollista 

tutkia ottamalla huomattava poliittinen skandaali tutkittavaksi kohteeksi. Näin ollen tässä 

tutkimuksessa tarkastellaan tapaustutkimuksellisesti sitä, miten poliittisen skandaalin 

kulttuurin voimistuminen ja tabloidisaatio näkyvät Posti-skandaalin ja Rinteen aseman 

uutisoinnissa Helsingin Sanomissa. 
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Tabloidisaatio on merkittävä ilmiö, sillä se vaikuttaa huomattavasti siihen, miten merkittäviä 

poliittisia ilmiöitä ja tapahtumia uutisoidaan, miten ne esitetään suurelle yleisölle, ja kuinka 

ne ymmärretään ja tulkitaan (ks. esim. Lefkowitz 2018; Karvonen 2008). Poliittisen 

skandaalin kulttuuri taas on merkittävä politiikan ja uutisoinnin maailmassa vaikuttava ilmiö, 

jota on tutkinut muun muassa John Thompson (2000). Poliittisen skandaalin kulttuuri on 

voimistunut viime vuosina myös Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Ester Pollackin, Sigurd 

Allernin, Anu Kantolan ja Mark Orstenin (2018) tekemässä tutkimuksessa selvisi, että 

skandaalien määrä neljässä tutkitussa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja) on 

kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti verrattuna edeltäviin vuosikymmeniin. Samassa 

tutkimuksessa myös havaittiin, että eroon johtaneet skandaalit ovat yhä harvinaisempia. 

Kyseinen tutkimus osoitti myös, että kaikki poliittiset skandaalit herättävät keskustelua 

luottamuksesta, ja liittyvät usein talousasioihin tai henkilökohtaiseen moraaliin liittyviin 

asioihin, kuten johtavien poliitikkojen seksielämään. Kaikki nämä löydökset ovat 

johdonmukaisia myös Thompsonin (2000) teesien kanssa, joiden mukaan poliittiset 

skandaalit liittyvät usein talousasioihin, seksiin tai vallankäyttöön, ja että poliittisen 

skandaalin keskiössä on aina kysymys luottamuksesta ja sen rapautumisesta. 

 Pollackin ym. (2018) tutkimuksessa esitettiin myös, että kilpailullisessa kaupallisen median 

maailmassa sekä tärkeät että pienet lailliset rikkeet ja moraalisten rajojen ylitykset johtavat 

usein skandaalinhakuiseen uutisointiin mediassa. Tämä on johdonmukaista tabloidisaatiota 

käsittelevien tutkimusten kanssa, jotka osoittavat, että kaupallistuminen ja mediamaailman 

kilpailu johtaa skandaalinhakuisempaan uutisointiin (esim. Lefkowitz 2018). Täten on 

perusteltua tutkia poliittisen skandaalin kulttuurin ja tabloidisaation voimaa Suomen 

uutismediassa tapaustutkimuksen kautta, jonka kohteena on merkittävä poliittinen 

tapahtuma, jossa medialla oli huomattava rooli. Jos poliittisen skandaalin kulttuuri on 

voimistumassa, kuten muun muassa Thompson (2000) ja Pollack ym. (2018) esittävät, ja 

median kilpailullisuus ja kaupallisuus edistävät tabloidisaatiota, on tärkeää ymmärtää, miten 

nämä ilmiöt vaikuttavat median tapaan uutisoida merkittävistä poliittisista skandaaleista, 

sillä medialla on valtaa muovata ihmisten käsityksiä ympäröivästä todellisuudesta (ks. esim. 

Linström ja Marais 2012; Seppänen ja Väliverronen 2014). 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 
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Tämän tutkimuksen puitteissa poliittisen skandaalin kulttuurin ja tabloidisaation 

hallitsevuutta tutkitaan kehysanalyysin avulla, tutkien Helsingin Sanomien kirjoittelua 

koskien Postin tapausta ja Rinteen toimintaa siihen liittyen. Helsingin Sanomat on Suomen 

laajalevikkisin päivälehti, ja se on perinteisesti nähty Suomessa niin sanottuna laatulehtenä. 

Näin ollen pyrin tutkimaan sitä, kuinka paljon Helsingin Sanomat omaksui Postin ja Rinteen 

tapausta uutisoidessaan tabloidimaisia ja skandaalinhakuisia piirteitä. Tutkimuksen 

tavoitteena on saavuttaa Rinteen tapauksen nojalla kattavampaa ymmärrystä siitä, kuinka 

hallitsevia ilmiöitä poliittisen skandaalin kulttuuri ja tabloidisaatio ovat suomalaisessa 

uutismediassa. Postin ja Rinteen ympärillä vellonut tapahtumavyyhti on yksi 

lähivuosikymmenien merkittävimmistä poliittista skandaaleista, sillä se johti johtavien 

poliitikkojen (Rinne ja Paatero) eroon, mikä on Pollackin ym. (2018) mukaan harvinaista 

pohjoismaisen poliittisen skandaalin yhteydessä. Täten on tärkeää ymmärtää, millaista 

roolia Suomen huomattavin päivälehti ja johtava media, Helsingin Sanomat, näytteli tässä 

skandaalissa, ja miten se esitti tai kehysti tämän poliittisen skandaalin. Näin ollen tässä 

tutkimuksessa tabloidisaation ja poliittisen skandaalin kulttuurin voimistumista tutkitaan 

keskittymällä tähän yhteen merkittävään poliittiseen skandaaliin ja sen uutisointiin Helsingin 

Sanomissa. 

Tässä tutkimuksessa on täten kolme pääasiallista tutkimuskysymystä, joihin pyrin 

vastamaan. Nämä tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Millaisia kehyksiä Helsingin Sanomat tuotti skandaalista ja Antti Rinteen toiminnasta 

siihen liittyen? 

2. Mitkä näistä kehyksistä kielivät tabloidisaatiosta ja poliittisen skandaalin kulttuurin 

voimistumisesta? 

3. Miten tabloidisaatio ja poliittisen skandaalin kulttuurin voimistuminen vaikuttivat 

uutisointiin Helsingin Sanomissa? 

Tarkoituksena on siis tutkia, millaisia kehyksiä Helsingin Sanomat tuotti Posti-skandaaliin ja 

Antti Rinteen toimintaan liittyen. Systemaattisen kehysanalyysin avulla tulen tunnistamaan, 

analysoimaan ja nimeämään tässä lehdessä esiintyviä vallitsevia kehyksiä. Tarkoituksena on 

myös analysoida sitä, mitkä näistä kehyksistä kielivät uutisoinnin tabloidisaatiosta ja 
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poliittisen skandaalin kulttuurin voimistumisesta. Perimmäisenä tavoitteena on saavuttaa 

ymmärrys siitä, miten tabloidisaatio ja poliittisen skandaalin kulttuurin voimistuminen (kaksi 

yhteen linkittyvää ilmiötä, jotka tekevät poliittisesta uutisoinnista viihteellisempää) 

vaikuttivat Helsingin Sanomien uutisointiin tässä merkittävässä poliittisessa skandaalissa. 

Tätä on mielestäni perusteltua tutkia, sillä tärkeänä laatulehtenä pidetyn Helsingin 

Sanomien uutisoinnilla on paljon painoarvoa julkisessa keskustelussa, joten on tärkeää 

tietää, miten se esitteli lukijoilleen tämän poliittisen skandaalin ja sen kulun, ja oliko sen 

uutisoinnissa mahdollisesti sensaationhakuisuuteen tai tabloidisaatioon viittavia merkkejä. 

 

1.3 Tutkimuksen rakenteesta 

 

Tutkimuksen toisessa luvussa esitellään yksityiskohtaisesti skandaalin kulku sen alusta 

loppuun, sekä sen taustatekijät. Tarkoitus on tarjota lukijalle mahdollisimman hyvä ja 

kattava ymmärrys käsiteltävästä aiheesta. Tässä yleiskuvauksessa esitellään skandaalin 

tärkeimmät osapuolet ja huomattavimmat tapahtumat. Kyseisessä luvussa myös esitellään 

tutkimuksessa käytetty aineisto, ja perustellaan sen valikoiminen.  

Kolmannessa luvussa esitellään tässä työssä käytettyä metodologista työkalua eli 

kehysanalyysia. Kappaleessa pyritään antamaan kattava kuva siitä, millainen tämä metodi 

on luonteeltaan ja miten se soveltuu pätevästi juurikin media-aineistojen analysointiin. 

Kehysanalyysin tärkeimpien uranuurtajien ajatusten pohjalta pyritään antamaan 

perinpohjainen ymmärrys tästä tutkimustavasta. Kappale valaisee myös omia valintojani 

liittyen siihen, lähestytäänkö tutkimusta määrällisesti vai laadullisesti ja onko kyseessä 

deduktiivinen vai induktiivinen tutkimus.  

Neljännessä luvussa taas esitellään tutkimuksen viitekehystä eli poliittisen skandaalin 

kulttuuria ja tabloidisaatiota. Nämä kaksi käsitettä voi nähdä linkittyvinä aspekteina samassa 

ilmiössä, jossa poliittinen uutisointi muuttuu yhä viihteellisemmäksi ja 

sensaationhakuisemmaksi. Kappaleessa tullaan valaisemaan sitä, mistä tabloidisaatiossa ja 

poliittisen skandaalin kulttuurissa on kyse, ja miten näitä käsitteitä tullaan hyödyntämään 

tämän tutkimuksen puitteissa. 
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Viidennessä luvussa taas esitellään lyhyesti se, miten kehysanalyysia tullaan tarkalleen 

ottaen soveltamaan tässä tutkimuksessa, minkä jälkeen tunnistan, analysoin ja nimeän 

systemaattisesti Helsingin Sanomissa esiintyviä vallitsevia kehyksiä. Kuudennessa luvussa 

puin johtopäätöksiä ja pyrin vastaamaan kootusti tässä johdannossa esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin.  
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2 YLEISKUVAUS POSTI-SKANDAALISTA JA AINEISTON VALIKOIMINEN JA PERUSTELU 

 

 

 

 

 

2.1 Yleiskuvaus Posti-skandaalista 

 

Vuoden 2019 syksyn postiskandaalissa oli kyse Antti Rinteen hallituksen ja Postin kiistasta 

liittyen Postin henkilöstöpolitiikkaan. Tarkemmin ottaen kyse oli Postin valmistelemista 

liikkeenluovutuksista ja työehtosopimusten muuttamisesta, joita Rinne ilmoitti 

vastustavansa. Olennaiseksi kysymykseksi tässä skandaalissa muodostui lopulta se, missä 

vaiheessa Rinne ja hänen hallituksensa omistajaohjausministeri Sirpa Paatero olivat kuulleet 

näistä suunnitelmista, ja olivatko he ilmoittaneet vastustuksensa niihin ajoissa. Median 

painottama ratkaiseva kysymys Rinteen suhteen oli lopulta se, oliko hän puhunut totta 

eduskunnan edessä väittäessään, että Posti toteutti nämä toimet valtionomistajan eli maan 

hallituksen tahtotilan vastaisesti. Postin johto itse kiisti nämä syytökset ja väitti, että sen 

päätöksillä henkilöstöpolitiikkaan liittyen oli maan hallituksen hyväksyntä.  

Skandaalin taustalla oli Postin elokuussa 2019 ilmoittama aikomus siirtää 700 

pakettilajittelijaa tytäryhtiönsä Posti Palvelut Oy:n ja Teollisuusliiton halvemman 

työehtosopimuksen piiriin. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU vastusti näitä suunnitelmia, 

väittäen että niillä pyrittiin alentamaan Postin työntekijöiden palkkoja. Nämä 

pakettilajittelijat siirrettiin sitten marraskuun alussa Teollisuusliiton ja Medialiiton väliseen 

työehtosopimukseen. Tämä johti Postin lakkoon, jota seurasi monta tukilakkoa. Muun 

muassa Helsingin bussiliikenteessä näkyi tukilakon vaikutuksia, ja VR suunnitteli tukilakkoja 

joulukuun alkuun. Kaksi viikkoa kestänyt lakko kuitenkin loppui 27.11.2019, kun Postin 



   
 

  8 
 

työriidan osapuolet Palta (Palvelualojen työnantajat) ja PAU hyväksyivät 

valtakunnansovittelijan ehdotuksen kiistan ratkaisemiseksi. Sovun tuloksena Posti Palvelut 

Oy siirtyi Paltan jäseneksi pakettilajittelijoiden osalta ja heitä koskien laadittiin myös uusi 

työehtosopimus Paltan ja PAU:n välillä. Nämä pakettilajittelijat jäivät näin ollen sovun 

seurauksena Medialiiton ja Teollisuusliiton työehtosopimuksen ulkopuolelle. Postin lakon 

päättyminen johti myös tukilakkojen loppumiseen ja suunniteltujen tukilakkojen 

peruuntumiseen.  

Muutamaa päivää ennen Postin lakon loppumista, 25.11.2019, iltapäivälehti Iltasanomat 

uutisoi saaneensa tietoonsa, että Posti oli informoinut jo kesäkuussa 

omistajaohjausministeri Paateroa suunnitelmistaan siirtää liikkeenluovutuksella 700 

pakettilajittelijaa uuden työehtosopimuksen piiriin. Tätä uutta työehtosopimusta PAU oli 

pitänyt Postin työntekijöiden asemaa ja työehtoja heikentävänä. Vielä edellisenä päivänä, 

24.11.2019, pääministeri Rinne oli kiistänyt pääministerin haastattelutunnilla, että Paatero 

olisi hyväksynyt Postin suunnitelmat pakettilajittelijoiden työehtosopimuksiin liittyen. 

Rinteen mukaan Paatero sai tietää näistä suunnitelmista vasta 3.9.2019 Postiin liittyvän 

tiedotustilaisuuden yhteydessä, ja että pakettilajittelijoiden siirto tuli hänelle yllätyksenä. 

Myös Paatero itse oli eduskunnan kyselytunnilla 21.11.2019 todennut, että häntä oli 

informoitu näistä suunnitelmista vasta jälkikäteen. Samalla kyselytunnilla Rinne sanoi, että 

hallitus oli yksiselitteisesti estänyt edeltävänä kesänä koko Postin henkilöstön siirtymisen 

uuden työehtosopimuksen piiriin. Samalla Rinne ilmoitti, että hallitus sai kuulla Postin 

suunnitelmista pakettilajittelijoiden siirtoon liittyen vasta Postin päätöksen jälkeen. Täten 

hallitus ei Rinteen mukaan ollut tietoinen pakettilajittelijoiden siirrosta toisen 

työehtosopimuksen piiriin. 

Iltasanomien uutisoiman paljastuksen myötä muun muassa oppositiopuolue kokoomuksen 

puheenjohtaja Petteri Orpo vaati Rinteeltä ja Paaterolta kattavaa selitystä heidän 

puheistaan eduskunnan edessä koskien Postin kiistaa. Orpo totesi, että hänen puolueensa 

tulisi vakavasti harkitsemaan luottamusäänestystä Rinteen ja Paateron asemasta. Orpo 

kritisoi hallituksen linjaa omistajapolitiikkaan liittyen, todeten että se oli kärsinyt mittavan 

kolauksen. Orpon mukaan oli epäselvää, johtaako omistajapolitiikkaa Suomessa 

pääministeri vai omistajaohjausministeri. Orpo lisäksi kyseenalaisti Rinteen väitteet siitä, 

että Postin siirrot tapahtuivat omistajaohjausministeri Paateron huomaamatta, vaikka 
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hallitus oli Rinteen mukaan yksiselitteisesti torjunut nämä siirrot edeltävänä kesänä. Orpon 

mukaan Rinne ja Paatero olivat sekaantuneet sopimattomasti Postin operatiiviseen 

toimintaan, kyseenalaistaen lisäksi Rinteen väitteet siitä, että hänellä ei ollut roolia Postin 

työkiistan sovittelussa. 

Skandaalin yhdeksi merkittävimmistä päivistä muodostui 28.11.2019, kun Antti Rinne totesi 

eduskunnan täysistunnossa, että omistajaohjausministeri Paatero oli ilmoittanut Postin 

johdolle, että pakettilajittelijoiden työehtosopimusten siirto ja liikkeenluovutus eivät käy 

Rinteen hallitukselle. Rinteen mukaan Postin hallitus oli esitellyt 21.8.2019 Paaterolle 

päätöksiään, joiden mukaan Postin hallitus oli päättänyt, että 8100 työntekijää siirretään 

marraskuun alussa liikkeenluovutuksella toiseen yritykseen, ja että 700 pakettilajittelijaa 

siirretään toisen sopimuksen piiriin samana ajankohtana. Rinne ilmoitti täysistunnossa, että 

Paatero oli ilmaissut maan hallituksen puolesta vastustuksensa näille suunnitelmille. Rinteen 

mukaan Posti muutti tilannetta siirtoihin liittyen 28.8.2019, mikä johti 700 pakettilajittelijan 

siirron toteutumiseen. Näin ollen Posti oli Rinteen mukaan rikkonut valtionomistajan 

selkeää tahtotilaa.  

Skandaali kiihtyi seuraavana päivänä, 29.11.2019, kun Postin hallituksen puheenjohtaja 

Markku Pohjola ilmoitti tiedotteessa, että liikkeenluovutuksella on ollut koko ajan valtio-

omistajan tuki. Pohjolan mukaan Posti oli informoinut Paateroa liikkeenluovutusta 

koskevista suunnitelmista valmistelun aikana, eikä Postia oltu tämän valmistelun aikana 

tiedotettu valtionomistajan vastustuksesta Postin suunnitelmiin liittyen. Pohjolan mukaan 

Posti olisi reagoinut valtionomistajan eriävään kantaan, jos sellainen olisi esitetty. Pohjola 

totesi, että Postin hallitus oli ensisijaisesti keskustellut omistajaohjauksen virkamiesten 

kanssa, mutta että myös suoria keskusteluja Paateron ja hänen avustajiensa kanssa oli 

käyty. Pohjolan mukaan Posti oli esitellyt Paaterolle liikkeenluovutusta koskevia 

suunnitelmia jo kesäkuussa 2019, ja yksityiskohtaisesti asia esiteltiin hänelle 21.8.2019. 

Pohjolan mukaan Posti lisäksi tiedotti pakettilajittelijoihin liittyvistä päätöksistä 29.8.2019 

Paateron avustajien kanssa niin kuin oli sovittu.  

Samana päivänä, 29.11.2019, Rinne ilmoitti Valtioneuvoston linnassa pitämässään 

tiedotustilaisuudessa, että Paatero on jättänyt eronpyyntönsä. Rinne totesi hyväksyneensä 

eronpyynnön. Valtioneuvosto oli myös tiedottanut aiemmin, että Paatero on jäämässä 

sairauslomalle. Rinne totesi, että Paatero ei ollut ilmoittanut tarpeeksi selkeästi Postin 
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hallitukselle Rinteen vastustusta työehtosopimusten heikentämisestä. Kyseisessä 

tiedotustilaisuudessa Rinne toisti näkemyksensä, että Posti on toiminut väärin ja että sen 

asemaa tullaan arvioimaan. Rinteen mukaan Posti oli tietoisesti yrittänyt häivyttää kiistaan 

liittyviä keskeisiä päivämääriä tiedotuksessaan. Rinne ilmoitti jälleen, että Posti on hänen 

näkemyksensä mukaan toiminut vastoin valtio-omistajan nimenomaista tahtotilaa ja 

antanut virheellistä tietoa pakettilajittelijoiden työehtosopimusten muuttamisen 

perusteluista. Näin ollen Rinteen näkemykset olivat jälleen ristiriidassa Pohjolan lausunnon 

kanssa.  

Kokoomus, kristillisdemokraatit ja nyt-liike olivat ilmoittaneet jo 27.11.2019 jättävänsä 

välikysymyksen pakettilajittelijoiden siirtoon, omistajaohjaukseen ja Rinteen eduskunnassa 

antamiin lausuntoihin liittyen. Oppositio ilmaisi näkemyksensä, että Rinne ja Paatero eivät 

olleet antaneet eduskunnalle oikeaa tietoa edellä mainittuihin siirtoihin liittyen. Myös 

perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho vaati Rinteen eroa, vaikka 

perussuomalaiset eivät tähän välikysymykseen osallistuneetkaan. Perussuomalaiset sen 

sijaan vaativat Rinteeltä pääministerin ilmoitusta näihin asioihin liittyen, mistä Rinne 

kieltäytyi. Samalla myös SDP:n hallituskumppani keskusta vaati yhä painokkaammin selitystä 

näiden tapahtumien kulusta. Myös muut hallituskumppanit toivoivat julkisesti selkeytystä. 

Rinne kuitenkin kieltäytyi eroamasta, todeten vielä 2.12.2019, että vaatii keskustalta selkeitä 

perusteluja, jos puolue tulee siihen johtopäätökseen, että hallitusyhteistyötä ei voida jatkaa 

Rinteen johdolla. Rinne ilmoitti myös arvioivansa tilannetta ja vetämään tarvittavat 

johtopäätökset keskustan kanssa käymiensä keskustelujen pohjalta. Keskusta puolestaan oli 

samana päivänä julkaissut puoluehallituksen tiedotteen, jossa se ilmaisi näkemyksensä siitä, 

että SDP:n tulisi tehdä vallitsevassa tilanteessa tarvittavat johtopäätökset hallituksen 

toimintakyvyn palauttamiseksi. Tiedotteessa todettiin myös, että luottamus on keskeistä 

hallituksen toimintakyvyn takaamiseksi, ja että keskusta ei pitänyt SDP:n selvityksiä Rinteen 

lausuntoihin ja toimintaan pakettilajittelijoihin liittyen tyydyttävinä. Keskusta joka 

tapauksessa painotti, että puolue oli valmis jatkamaan silloisella hallitusohjelmalla ja viiden 

puolueen hallituspohjalla. Rinne puolestaan kritisoi keskustan ilmoituksia ja viestintää näihin 

asioihin liittyen epäselväksi. Keskusta oli joka tapauksessa vetänyt julkisesti tukensa 

Rinteeltä. 
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Seuraavana päivänä, 3.12.2019, Antti Rinne erosi pääministerin paikalta jättämällä 

eroanomuksensa tasavallan presidentille Sauli Niinistölle. Näin ollen Rinne jätti paikkansa 

ennen eduskunnan luottamusäänestystä. Rinteen hallitus jatkoi tämän jälkeen 

toimitusministeriönä, kunnes Rinteen seuraajaksi nimitettiin SDP:n Sanna Marin, joka oli 

toiminut aiemmin Rinteen hallituksessa liikenne- ja viestintäministerinä. Tämän jälkeen 

hallitus jatkoi toimintaansa samalla hallituspohjalla ja hallitusohjelmalla. 

 

2.2 Aineiston valikoiminen ja perustelu 

 

Tämän tutkimuksen aineistoksi olen valinnut Helsingin Sanomien kirjoittelun Rinteen 

tapausta koskien. Perustelen tämän lehden valintaa sillä, että Helsingin Sanomat on 

ensinnäkin Suomen laajalevikkisin päivälehti, joka nähdään usein asiapitoisena, laadukkaana 

sanomalehtenä. Sitä voi pitää siten vaikutusvaltaisena lehtenä, jolla on merkittävä vaikutus 

yleiseen keskusteluun yhteiskunnallisista ja poliittista aiheista. Näin ollen sen kautta voi 

otollisesti tutkia sitä, miten viihteellistymisen tai tabloidisaation ilmiö vaikuttaa niin 

sanottuun laatulehdistöön. Pyrin analysoimaan kehysanalyyttisin ottein, missä määrin 

Helsingin Sanomien kirjoittelu mahdollisesti omaksui viihteellisiä pirteitä, ja miten 

tabloidisaatio ja poliittisen skandaalin kulttuurin voimistuminen näkyivät tässä poliittisessa 

skandaalissa Helsingin Sanomien kirjoittelun osalta. 

Aikaväli analysoimilleni Helsingin Sanomien artikkeleille on  25.11.2019 - 10.12.2019. 

Aikaväli on suhteellisen lyhyt, mutta joka tapauksessa mielestäni perusteltu ja järkevä, sillä 

tämä poliittinen skandaali eteni hyvin nopealla tahdilla, kulminoituen lopulta Rinteen eroon 

3.12.2019. Päivämäärä 25.11.2019 on valikoitunut alkupisteeksi sillä perusteella, että Ilta-

Sanomat paljasti (tai väitti) tuona päivänä, että omistajaohjausministeri Paatero tiesi Postin 

suunnitelmista siirtää pakettilajittelijat uuden ja halvemman työehtosopimuksen piiriin jo 

kesäkuussa 2019. Paatero väitti, että häntä oli tiedotettu näistä suunnitelmista vasta 

jälkikäteen. Ilta-Sanomien paljastus asetti myös pääministeri Rinteen vaikeaan asemaan, 

sillä hän oli todennut vielä 21.11.2019 eduskunnan kyselytunnilla, että hallitus oli kuullut 

pakettilajittelijoiden työsopimukseen liittyvästä siirrosta vasta sen jälkeen, kun Posti oli 
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toteuttanut siirron. Rinne myös kielsi 24.11.2019 pääministerin haastattelutunnilla, että 

Paatero olisi hyväksynyt Postin suunnitelmat pakettilajittelijoiden siirtoon liittyen.  

Tämän kaiken myötä painopiste Postin ympärillä käytävässä keskustelussa ja uutisoinnissa 

siirtyi työehtosopimusten siirtojen oikeellisuudesta ja Rinteen hallituksen roolista kiistan 

sovittelussa siihen, olivatko Rinne ja Paatero olleet totuudenmukaisia  Postin kiistaa 

koskevissa lausunnoissaan ja Rinteen toimintaan omistajaohjauksen suhteen. Tämän jälkeen 

muun muassa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ilmoitti, että ministerien asemasta 

tulee järjestää luottamusäänestys, mikäli heidän väitteet eivät pitäneet paikkaansa. 

Rehellisyys eduskunnan edessä annetuissa lausunnoissa muodostui yhdeksi skandaalin 

merkittävimmistä aspekteista, kun Rinne myös 28.11.2019 järjestetyllä eduskunnan 

kyselytunnilla väitti Postin tehneen siirrot Paateron (ja täten myös Rinteen) tahdon 

vastaisesti. Kuten todettua, Posti kiisti tämän väitteen, ja väitti, että siirroille oli koko ajan 

valtionomistajan tuki. 

Rinne erosi lopulta 3.12.2019. Näin ollen tutkimani ajanjakson loppupisteeksi valikoitui 

10.12.2019, sillä luonnollisesti Helsingin Sanomissa oli vielä paljon kirjoittelua aiheesta eroa 

seuraavana viikkona, jolloin koko tapahtumavyyhteä voitiin puida lehdessä kokonaisuutena. 

Tutkittava aikaväli ulottuu viikolla Rinteen eron jälkeen myös siitä syystä, että tutkittavaa 

materiaalia olisi kattavammin. Ajanjaksoa olisi vielä mahdollisesti voinut jatkaa monellakin 

viikolla Rinteen eron jälkeen, koska kirjoittelu aiheesta ei tietenkään loppunut heti. 

Ilmoittamallani ajanjaksolla 25.11.2019 - 10.12.2019 löytyi kuitenkin niin paljon materiaalia, 

että koin tämän rajauksen mielekkääksi. Näin ollen rajauksen avulla keskityn siihen 

ajanjaksoon, jolloin itse skandaali kävi kuumimmillaan, ja sen välittömään jälkipyykkiin 

Helsingin Sanomissa eroa seuranneena viikkona. 

Etsin Helsingin Sanomien sähköisestä arkistosta artikkeleita tähän aiheeseen liittyen 

hakusanalla “antti rinne posti”. Tämä hakusana valikoitui yksinkertaisesti siitä syystä, että 

tutkimuksen ytimessä on skandaali, joka liittyi nimenomaan Postiin ja Antti Rinteen 

toimintaan. Sirpa Paaterolla oli tietenkin myös merkittävä osa tässä skandaalissa, mutta 

omassa tutkimuksessani keskityn Posti-skandaaliin lähinnä pääministerin eroon johtaneena 

skandaalina. Aikaväli haulle oli yllä mainittu 25.11.2019 - 10.12.2019 . Haku tuotti Helsingin 

Sanomien sivuilta 59 sopivaa artikkelia. Näin ollen Helsingin Sanomien artikkelit tarjosivat 

runsaasti luettavaa ja analysoitavaa materiaalia tämän tutkimuksen puitteille. Kuten 
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todettua, näistä artikkeleista tulen tunnistamaan ja analysoimaan vallitsevia kehyksiä 

skandaaliin liittyen. 
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3 METODINA KEHYSANALYYSI 

 

 

 

 

 

3.1 Mitä on kehysanalyysi? 

 

Tutkimustekniikkana tai metodologisena työkaluna toimii tässä tutkimuksessa 

kehysanalyysi. Kehysanalyysin avulla pyritään selvittämään, mitkä ovat jotkin asian tai ilmiön 

vallitsevat kehykset esimerkiksi median uutisoinnissa. Kehysanalyysin lähtökohtana onkin, 

että yhteiskunnallisilla ilmiöillä on usein monia eri puolia, ja media voi painottaa tiettyjä 

asioiden puolia toisten kustannuksella. Medialla on näin ollen huomattavaa valtaa muokata 

ihmisten käsitystä todellisuudesta, kun se voi uutisoinnissaan korostaa tiettyjä asioita, 

esittää asiat tietyllä tavalla ja sivuuttaa muita asioita tai näkökulmia. Kuten tunnetut 

mediantutkijat Esa Väliverronen ja Janne Seppänen (2014, 99) ovat todenneet, 

“kehystäminen on yksi osoitus median vallasta määritellä julkisuuden puheenaiheita”. Näin 

ollen medialla on valtaa muokata julkisuuden puheenaiheita ja miten ne hahmotetaan ja 

ymmärretään. 

Kehysanalyysin kehitti kanadalainen sosiologi Erving Goffman. Goffman (1974) määritteli 

kehystämisen tavaksi järjestää ja käsittää asioita tavalla, jotka edesauttavat niiden 

mielekästä käsittämistä. Goffman (1974, 10-11) määrittelee kehyksen järjestämisen 

periaatteiksi, jotka ohjaavat tapahtumia, tarkemmin ottaen sosiaalisia tapahtumia, ja 

ihmisten subjektiivista osallistumista niihin. Goffman tarkensi, että hänen käyttäessään 

termiä kehysanalyysi (frame analysis), hän viittasi kokemusten järjestelyn tarkasteluun. 
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Goffman (1974, 21) määrittelee ensisijaisen kehyksen olevan kehys, joka luo muutoin 

merkityksettömästä näkökohdasta merkityksellisen. Goffmanin näkemyksessä ihmiset, 

tunnistaessaan tietyn tapahtuman, vastaavat tai reagoivat siihen käyttämällä jotain tiettyä 

(tai tiettyjä) kehystä tai tulkinnan mallia, jota voidaan pitää ensisijaisena.  

Goffmanin (1974, 21) mukaan ensisijaiset kehykset tarjoavat ymmärryksen, lähestymistavan 

ja perspektiivin “taustatarinan”. Goffman tarkentaa, että jokainen pääasiallinen kehys antaa 

sen käyttäjän löytää, hahmottaa, tunnistaa ja nimetä näennäisen loputtoman määrän 

konkreettisia tapahtumia, jotka ovat määritelty sen termein. Goffman (1974, 21-22) tekee 

myös erottelun luonnollisten ja sosiaalisten kehysten välillä. Goffmanin mukaan luonnolliset 

kehykset tunnistavat tapahtumia, jotka nähdään ohjaamattomina ja opastamattomina, 

“täysin fyysisinä”. Kyseisen kaltaisten ohjaamattomien tapahtumien nähdään olevan täysin 

luonnollisten determinanttien seurausta. Mikään tietoinen toimijuus ei sekaannu asioihin 

kausaalisesti tai tarkoituksenmukaisesti eikä toimijat ohjaa lopputulosta. Esimerkkejä näistä 

löytyy biologian ja fysiikan maailmasta. 

Goffmanin (1974, 22) näkemyksessä sosiaaliset kehykset taas tarjoavat taustaymmärrystä 

tapahtumille, jotka sisällyttävät itseensä älykkyyden tai elävän toimijan (ihmisen) tahdon, 

päämäärät ja kontrolloivan ponnistelun. Kaukana luonnollisten tapahtumien 

järkähtämättömyydestä, sosiaalisessa kehyksessä huomio kiinnittyy tekijöihin, joita voi 

maanitella, uhkailla, uhmata ja imarrella. Kyseisen elävän toimijan toimia voidaan 

Goffmanin mukaan kuvailla “ohjattuna toimintana”. Nämä toiminnat alistavat toimijan 

standardeille eli sosiaaliselle arvioinnille, joka perustuu toiminnan rehellisyydelle, 

tehokkuudelle, turvallisuudelle, eleganssille ja niin edelleen.  Motiivi ja tarkoitus ovat 

vahvasti mukana, ja niiden punnitseminen auttavat määrittelemään, mitä sosiaalisia 

kehyksiä tulisi soveltaa. “Ohjatussa toiminnassa” on kyse luonnollisen maailman 

manipuloinnista sen asettamien rajojen puitteissa ja niistä erityisistä maailmoista, joissa 

tekijä voi olla osallisena.  

Näin ollen Goffman (1974, 24-25) tiivistää näkemyksensä toteamalla, että ihmiset tapaavat 

hahmottaa tapahtumia pääasiallisten kehysten avulla, ja valitsemamme kehys määrittää 

miten kuvaamme tapahtumaa, johon sitä on sovellettu. Goffman tosin myöntää, että yksilö 

saattaa soveltaa samanaikaisesti useita kehyksiä tietyssä tilanteessa. Goffman tarkentaa, 

että jokin tietty kehys on joskus ensisijaisen relevantti ja tarjoaa vastauksen kysymykseen 
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“Mitä täällä tapahtuu?”, ja vastauksena toimii jokin tapahtuma tai teko, joka esitetään 

jossain tietyssä ensisijaisessa kehyksessä. 

Goffmanin (1974, 38) näkemyksessä ensisijaiset näkökulmat, sekä sosiaaliset että 

luonnolliset, vaikuttavat sekä tietyn aktiviteetin tekijöihin että sivustakatsojiin. Goffmanin 

mukaan sovellamme ensisijaisia kehyksiä lähes kaikkiin tarkastelemiimme tapahtumiin. 

Goffman lisää, että soveltaessamme ensisijaisia kehyksiä ihmiset muodostavat olettamuksia 

tai konjektuureja siitä, mitä on tapahtunut ja mitä tulee todennäköisesti tapahtumaan 

seuraavaksi. Goffmanin näkemyksissä painottuu siis ensisijaisten kehysten tärkeys 

tapahtumien ja ilmiöiden hahmottamisen ja ymmärtämisen suhteen. Käsityksemme 

maailmasta riippuu siitä, millaisissa kehyksissä asiat esitetään. 

Kehysanalyyttisessä työssä pyritään täten tunnistamaan ja analysoimaan tietyssä tekstissä 

esiintyvät dominoivat kehykset. Seppäsen ja Väliverrosen (2014, 97) mukaan “kehysten 

avulla havainnoimme, tunnistamme ja nimeämme asioita”. Kehykset ovat laajempia 

kokonaisuksia, joissa tiivistyy se, miten jostain asiasta “ajateltiin, puhuttiin ja kirjoitettiin” 

(Väliverronen 1996, 19). Täten kehysanalyysin tarkoituksena on löytää tutkittavasta tekstistä 

tiettyjä esitystapoja tai kehyksiä, joilla asiaa käsiteltiin. Näiden kehysten löytäminen auttaa 

ymmärtämään, miten media uutisoi jostakin tietystä aiheesta. Tämän ymmärtäminen on 

tärkeää, sillä Väliverrosen (1999, 19) mukaan “sillä, miten asioita, ihmisiä tai 

yhteiskunnallisia ongelmia nimetään, voi olla hyvinkin konkreettisia yhteiskunnallisia 

seurauksia”.  

Median tekemä kehystäminen tapahtuu korostamalla keskustelussa tai kirjoittelussa tiettyjä 

näkökulmia tai puolia. Seppänen ja Väliverronen (2014, 90) esittävät, että toimittajat voivat 

aihetta käsitellessään nostaa esille joitain puolia ja jättää toisia mainitsematta, toisin sanoen 

kehystää asioita tietyllä tavalla valitsemalla tiettyjä sanoja, kuvia ja näkökulmia. Nämä 

kehykset määrittelevät pitkälti sen, millainen kuva maailmasta uutisten kuluttajille 

muotoutuu. 

 Huomio kohdistuu siihen, mitkä kehykset nousevat vallitseviksi ja mitkä näkökulmat jäävät 

pienempään rooliin. Esimerkiksi maahanmuuttoa koskevassa keskustelussa ja kirjoittelussa 

voidaan painottaa turvallisuuden tai solidaarisuuden näkökulmia, mahdollisesti muiden 

näkökulmien kustannuksella. Kehysanalyyttisella tutkimusotteella on tarkoitus tunnistaa ja 
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analysoida tapoja, joilla media esittää ja kehystää ilmiöitä ja tapahtumia.  Karvosen (2000, 

78) mukaan tietynlainen viitekehys asialle voidaan valita tiedostaen tai tiedostamatta ja 

siten saada se näyttämään halutunlaiselta. Karvonen (2000, 78) toteaa myös, että 

yksittäinen asia voidaan ympäröidä erilaisilla kehyksillä, jolloin sen luonne määrittyy 

erilaiseksi. Tämä on yksi osoitus median voimasta, kun se voi muovata tietynlaisilla 

kehyksillä tapaamme hahmottaa asioita ja ilmiöitä. Kehysanalyyttisen tutkijan tehtävä on 

tunnistaa ja analysoida näitä kehyksiä. 

Karvonen (2000, 82) lisää, että kehys “sisältää tietyn ennakkokäsityksen siitä miten 

todellisuus on rakentunut ja mikä siinä on merkittävää.” Karvosen (2000,82) mukaan nämä 

ennakkokäsitykset ohjaavat korostamaan ilmiön tiettyjä puolia ja sivuuttamaan toisia puolia. 

Kehystäminen onkin Karvosen näkemyksessä “luovaa maailman käsitteistämisen ja 

käsitettäväksi organisoimisen taidetta”.   

Karvonen (2000, 82) esittääkin, että kehystämisessä on kyse valikoivasta 

kontekstualisoinnista. Tietyn kehyksen tai tarkastelukontekstin valitsemalla viestijä voi 

suostutella yleisönsä ajattelemaan tietystä asiasta halutulla tavalla. Karvonen (2000, 82-83) 

nostaa Kosovon tapahtumat 1990-luvun lopulla esimerkiksi siitä, miten yksittäiselle 

tapahtumalle voidaan luoda sellaiset kehykset, jotka korostavat tiettyjä asioita ja häivyttävät 

toisia. Kosovon tapahtumat voitiin esimerkiksi esittää diktaattorin aiheuttamana tuhona ja 

verenvuodatuksena, jolloin pahuuden pysäyttäminen voitiin nähdä oikeutettuna 

toimenpiteenä. Toisaalta Kosovon tapahtumat voitiin Karvosen (2000, 83) mukaan esittää 

myös “sarjassamme Vietnam-tyyppisiä imperialistisia hyökkäyksiä puolueettoman pienen 

maan kimppuun”. Tässä esitystavassa sekaantuminen ei vaikuta oikeutetulta, vaan lähinnä 

rikolliselta. Edellä mainittu esitystapa oli suosiossa varsinkin liberaalien interventionistien 

keskuudessa, kun taas vasemmistolaisemmat piirit suosivat jälkimmäistä näkemystä. Joka 

tapauksessa Kosovo-esimerkki havainnollistaa kehystämisen ja median voimaa, kun samasta 

asiasta voidaan luoda erilaisia kuvia ja näin ollen vaikuttaa ihmisten käsitykseen 

todellisuudesta. 

Suomessa kehysanalyysin uranuurtajiin lukeutuu erityisesti Esa Väliverronen, jonka teos 

Ympäristöuhkan anatomia (1996) kuuluu kehysanalyyttisen kirjallisuuden klassikkoihin. Kirja 

on analyysi Lapin metsien kohtalosta ja niitä kohdanneiden uhkien syntymisestä ja 

katoamisesta julkisuudessa ja mediassa. Kyseisessä teoksessa Väliverronen (1996, 19) 
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soveltaa “semiotiikan, retoriikan ja diskurssintutkimuksen käsitteitä journalististen tekstien 

tutkimiseen” ja tutkii sitä “prosessia, jonka tulosta ne ovat”. Väliverronen (1996, 19) pyrki 

etsimään teksteistä “laajempia kokonaisuuksia”, joita hän kutsuu kehyksiksi. Näissä 

kehyksissä tiivistyy Väliverrosen mukaan se, miten metsätuhoista ajateltiin ja kirjoitettiin. 

Väliverronen (1996) analysoi teoksessaan sanomalehtiaineistoa sekä tutkijoiden ja 

toimijoiden haastatteluja, jotka täydentävät sanomalehtiaineistoanalyysin antamaa kuvaa. 

Haastattelut olivat Väliverrosen itse suorittamia teemahaastatteluja, joissa oli kolme 

teemaa: metsätuhojen käsittely medioissa, tieteen suhde medioihin sekä metsätuhojen 

tutkimukseen liittyvä epävarmuus ja erimielisyydet. 

Väliverronen tunnistaa Ympäristöuhkan anatomiassa (1996) kolme kehystä, joita hän kutsuu 

sairauden, kiistan ja hallinnan kehyksiksi. Nämä kehykset jäsentävät Väliverrosen (1996, 

107) mukaan “puheena olevat ongelmat, sen syyt ja seuraukset eri tavoilla”. Väliverronen 

(1996, 108) toteaa, että “kehystämällä mediat jäsentävät yksittäisiä tapahtumia ja laajempia 

ilmiöitä ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi, jolla on omat syynsä ja seurauksensa” ja että 

nämä kehykset sisältävät “tietyn ennakkokäsityksen siitä, miten todellisuus on rakentunut”. 

Väliverronen (1996, 109) nostaa esille myös näkemyksen, jonka mukaan “tietty 

kehystämisen tapa ehdottaa myös lukijalle tiettyä tapaa uutisen lukemiseen ja tiettyä 

näkökulmaa siinä kuvatun ilmiön tulkitsemiseen”. Tämä näkemys kehyksistä todellisuuden 

rakentajina on kehysanalyysin keskiössä ja yksi syy sille, miksi median tutkimus on niin 

tärkeää ja miksi kehysanalyysi tarjoaa sille hyvät puitteet. 

Väliverrosen (1996) teos esittelee myös sen, millaisia välineitä kehystämisessä käytetään. 

Näihin välineisiin lukeutuvat muun muassa metaforat, fraasit ja iskulauseet sekä kuvailut ja 

visuaaliset kuvat. Kehykset muotoutuvat Väliverrosen (1996, 113) mukaan myös syiden ja 

seurauksien erittelystä ja moraalisista väittämistä. Esimerkiksi sairauden kehyksessä 

puhuttiin Väliverrosen (1996, 117) mukaan usein kuoleman ja syövän metaforia käyttämällä, 

kuten metaforisessa ilmauksessa “syöpämetsä”. Mediassa sairauskäsitteitä käytettiin 

yleiskäsitteinä, joilla metsätuhot liitettiin ekokatastrofin uhkaan. Tutkijat tosin käyttivät 

usein teknisempiä ja yksityiskohtaisempia termejä, kuten harsuuntuminen ja neulasvaurio. 

Väliverronen (1996, 116) oli tunnistanut sairauden kehyksen avainfraasiksi Lapin kansan 

käyttämän ilmauksen sairastavasta metsästä. Tämä sairaus liitettiin murheellisiin 

seurauksiin, kuten kansallisomaisuuden tuhoon ja ekokatastrofiin.  
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Robert Entman, toinen tunnettu kehysanalyysia hyödyntänyt tutkija, näkee kehysten 

muotoutumisen samankaltaisella tavalla kuin Väliverronen. Entmanin (1993, 52) mukaan 

“kehystämisessä on kyse joidenkin puolien valitsemisesta havaitussa todellisuudessa ja 

niiden keskeiseksi tekemisestä kommunikoivassa tekstissä tavalla, jossa edistetään tiettyä 

ongelman määrittelyä, kausaalista tulkintaa, moraalista arviointia ja/tai 

toimenpidesuosituksia”. Näin ollen kehykset eivät siis muotoudu vain tietyistä kielellisistä 

valinnoista, kuten fraaseista tai metaforista, vaan kausaalisista ja moraalisista tulkinnoista ja 

väittämistä. Tämä lisää niiden kehysten voimaa luoda tietynlaista kuvaa maailmasta ja sen 

tapahtumista. 

Entman (1993, 52) esittääkin, että kehykset ensinnäkin määrittelevät ongelmia, määrittävät 

syitä, tekevät moraalisia tuomioita ja ehdottavat korjaavia toimenpiteitä (remedy). 

Ongelmien määrittelyssä määritellään, mitä kausaaliset toimijat tekevät ja millä 

kustannuksilla ja hyödyillä. Syiden määrittely tunnistaa voimia, jotka luovat ongelman. 

Moraalisten tuomioiden tekemisessä arvioidaan kausaalisia toimijoita ja heidän seurauksia. 

Korjaavien toimenpiteiden ehdottamisessa taas tarjotaan ja oikeutetaan toimenpiteitä 

ongelmille ja arvioidaan niiden todennäköisiä seurauksia. 

Täten kehyksien muotoutumisessa ei ole kyse vain “neutraalista” pyrkimyksestä määritellä 

ongelmia ja niiden syitä, vaan kehykset sisältävät myös moraalisia arvioita ja niihin 

pohjautuvia ehdotuksia asioiden korjaamiseksi. Entman (1993, 52) huomauttaa kuitenkin, 

että kehys jossain tekstissä ei välttämättä sisällä kaikkia näitä neljää toimintoa.  

Entman (1993, 55) nostaa Persianlahden sodan esimerkiksi kehystämisestä ja edellä 

mainituista neljästä toiminnosta. Entmanin mukaan Yhdysvaltojen mediassa ei edes 

nostettu esille mahdollisuutta neuvotteluista Irakin ja Kuwaitin välillä korjaavana 

toimenpiteenä. Mediassa esitellyt korjaavat toimenpiteet olivat “sota nyt” tai “pakotteita 

nyt ja sota (todennäköisesti) myöhemmin”. Näin ollen korjaavien toimenpiteiden suhteen 

oli hienoista väittelyä ja variaatioita mediassa, mutta ongelmien määrittelyn, syiden 

arvioinnin ja moraalisten tuomioiden suhteen kirjoittelu oli homogeenista. Entmanin (1993, 

55) mukaan sotaa edeltäneessä väittelyssä kaikki ehdotukset korjaaviksi toimenpiteiksi, 

jotka eivät myötäilleet kahta yllä mainittua, suljettiin ulos keskustelusta. Näin ollen 

rauhanomaisempia ehdotuksia puoltavat äänet marginalisoitiin sotaa ympäröivässä 
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keskustelussa. Näitä näkemyksiä ei pidetty uutisoinnin arvoisena. Täten näillä näkemyksillä 

ei ollut potentiaalia vaikuttaa sotaan liittyviin poliittisiin päätöksiin. 

Tämä Persianlahden sotaan liittyvä esimerkki on jälleen yksi osoitus kehystämisen voimasta 

uutisoinnissa. Sotaa vastustaneet äänet suljettiin keskustelusta kokonaan, ainakin 

valtamedian osalta. Korjaavat toimenpiteet rajattiin uutisoinnissa tiukasti kahteen 

aggressiiviseen ja ei-rauhanomaiseen ratkaisuun. Näin ollen sotaa edeltäneestä väittelystä 

välittyi uutisointia seuraaville yhdysvaltalaisille erittäin vääristynyt kuva, joka tuki kaikkein 

haukkamaisempien päättäjien pyrkimyksiä. Keskustelun ja väittelyn tarkalla ja ideologisella 

rajaamisella ja kehystämisellä luotiin kuva tilanteesta, jossa sota oli vääjäämätön 

tulevaisuudennäkymä. Rauhanomaisemmat toimenpiteet eivät näin ollen muodostuneet 

osaksi keskustelua tai päässeet sisään ihmisten tietoisuuteen. Kehystämisellä ja rajauksella 

luotiin siis tilanne, jossa media esitteli tietynlaisen todellisuuden sotaa edeltäneinä 

kuukausina, mikä ei välttämättä vastannut asioiden todellista tilaa tai antanut täyttä kuvaa 

saatavilla olevista korjaavista toimenpiteistä. Täten päätös sotaan lähtemisestä vaikutti 

ainoalta oikealta ratkaisulta. Täten asioiden kehystämisellä luotiin tietynlainen kuva 

tapahtumista ja esillä olevista asioista, millä oli merkittäviä vaikutuksia yleiseen 

keskusteluun. 

Kuten Entman (1993, 54) esittää, kehys määrittää, miten ihmiset huomaavat, ymmärtävät ja 

muistavat ongelman, ja miten he päättävät reagoida siihen. Kehykset myös valikoivat ja 

korostavat tiettyjä todellisuuden puolia joidenkin toisten puolten kustannuksella. Entman 

(1993, 54) korostaa, että kehystä ei määritä vain se, mitä se sisältää, vaan merkittävästi se 

määrittyy myös sen kautta, mitä se ei sisällä. Uutisten vastaanottajien reaktiot riippuvat 

siitä, mistä tulkinnasta he havainnoivat ja prosessoivat tietoa. Se, millaisia ongelman 

määrittelyjä, selityksiä, arviointeja ja suosituksia jätetään kehysten ulkopuolelle voi olla yhtä 

merkittävää kuin mitä niihin sisällytetään, kuten esimerkki Persianlahden sodasta 

havainnollistaa.  

Juha Herkman (2015) on esittänyt tärkeän eron mediakehyksien ja yleisökehyksien välillä, 

mikä on relevanttia tämän tutkimuksen kannalta. Herkman (2015, 78) toteaa, että 

mediakehykset liittyvät ennen kaikkea median tapaan esittää asioita, kun taas 

yleisökehyksissä on kyse yleisön tavoista vastaanottaa ja tulkita mediatekstejä. Herkmanin 

(2015) tutkimuksessa analysoidaan laadullisesti, millaisia tulkintakehyksiä Helsingin Sanomat 
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ja Ilta-Sanomat rakensivat populismille vuoden 2011 eduskuntavaalien yhteydessä. 

Herkmanin (2015) tutkimuksessa tarkastellaan nimenomaan median luomia esitystapoja tai 

kehyksiä populismiin liittyen ja tunnistetaan eroja Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien 

uutisoinnissa.  

Näin ollen Herkman (2015) pyrki kehysanalyysin keinoin ymmärtämään ja analysoimaan, 

miten nämä lehdet kirjoittelivat populismista ja esittivät sen lukijoille. Toisin sanoen 

Herkman pyrki tunnistamaan ja nimeämään näissä lehdissä esiintyviä kehyksiä populismiin 

liittyen. Hän tunnisti aineistostaan esimerkiksi impivaaralaisen nationalismin, 

muukalaisvihamielisyyden ja onton retoriikan kehyksiä. Tunnistettuaan nämä kehykset 

Herkman analysoi niitä. Kehyksissä oli myös huomattavia lehtikohtaisia eroja. 

 Herkmanin tutkimus valottaa kehysanalyysin hyödyllisyyttä media-aineistojen 

tutkimuksessa, sillä se esittää kehysanalyysin keinoin, miten nämä lehdet esittelivät 

populismia lukijoilleen, millä on vaikutusta siihen, miten lukijat kyseisen ilmiön ymmärtävät 

ja hahmottavat. Myös oma tutkimukseni keskittyy nimenomaan mediakehyksiin eli median 

tapoihin kehystää tiettyjä asioita. Tarkoituksenani on tunnistaa ja nimetä media-

aineistostani tiettyjä vallitsevia kehyksiä ja sitten analysoida niitä.  

 

3.2 Kehysanalyysin luotettavuudesta 

 

Tässä yhteydessä tulee kuitenkin painottaa, että kehykset eivät tule tutkijalle annettuna, 

vaan ne perustuvat tutkijan omaan tulkintaan, kuten laadullisessa tutkimuksessa on tapana. 

Samoja tekstejä voi tulkita monin eri tavoin. Tutkija tunnistaa tekstistä tiettyjä kehyksiä 

omaan tulkintaansa perustuen ja sitten analysoi niitä. Esimerkiksi Väliverronen toteaa 

kirjassaan Ympäristöuhkan anatomia (1996, 127) että “toinen tutkija olisi kenties “löytänyt” 

samasta aineistosta aivan toisenlaiset kehykset” ja jatkaa, että “tulkintani sairauden, kiistan 

ja hallinnan kehyksistä ja niille tyypillisistä metaforista on sidoksissa niihin kysymyksiin, 

joihin olen aineistosta hakenut vastauksia. Nämä kysymykset liittyvät tieteen ja medioiden 

rooliin metsätuho-ongelman määrittelyssä sekä medioiden tapaan kuvata tiedettä.” Mutta 

kuten Margaret Linström ja Willem Marais (2012, 30) tuovat esille, kehyksessä pitää olla 
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“tunnistettavia konseptuaalisia ja kielellisiä tuntomerkkejä”, “kehyksen tunnistaminen 

toisista kehyksistä luotettavalla tavalla tulisi olla mahdollista” ja “kehyksen pitää olla muiden 

tunnistettavissa eikä se voi olla tutkijan mielikuvituksen tuotetta”. Näin ollen huolellista 

kehysanalyysia voidaan pitää luotettavana metodina, vaikka se perustuukin tutkijan omille 

tulkinnoille, joissa voi olla variaatioita eri tutkijoiden välillä.  

Esimerkiksi edellä mainittu Herkmanin (2015) tutkimus perustuu hänen omaan tulkintaansa 

ja tekstin lukemiseen. Olisi kuitenkin epätodennäköistä, että toinen pätevä, 

objektiivisuuteen pyrkivä tutkija löytäisi tekstistä täysin erilaisia kehyksiä ja päätyisi täysin 

vastakkaisiin johtopäätöksiin aineiston huolellisen lukemisen ja analysoinnin perusteella. 

Herkman tietenkin nimeää itse löytämänsä kehykset, kuten impivaaralaisen nationalismin, ja 

analysoi niitä omaan tulkintaansa perustuen, mutta toinen pätevä tutkija olisi varmaankin 

löytänyt pääpirteittäin samankaltaisia populismin esitystapoja, sillä ne ilmeisesti olivat 

vahvasti läsnä analysoitavassa aineistossa, kuten olivat myös Ilta-Sanomien ja Helsingin 

Sanomien erot aiheen käsittelyssä ja esittelyssä. Ilta-Sanomien kirjoittelu, esimerkiksi, 

suhtautui Herkmanin mukaan populismiin paljon myönteisemmin kuin Helsingin Sanomien 

kirjoittelu, mikä vahvistaa jo ennestään näistä lehdistä olevia käsityksiä. Herkmanin (2015, 

74) mukaan “populismin erilaiset kehystykset mukailevat eliitti- ja populaarijournalismin 

rajanvetoa ja heijastavat suomalaisen poliittisen kulttuurin jakautumista liberaali- ja 

konservatiivileireihin tavalla, johon perinteinen luokkapuoluejako ei kykene enää 

vastaamaan”. 

Näin ollen kehysanalyysia voi pitää luotettavana laadullisena metodina, vaikkakin se 

perustuu tutkijan omaan tulkintaan eikä se voi olla koskaan täysin objektiivista. 

Kehysanalyysin tulee perustua tarkkaan ja huolelliseen analyysiin, jossa pyritään 

tieteellisesti hahmottamaan tekstistä tiettyjä tunnuspiirteitä ja siten kehyksiä. Analyysi ei voi 

perustua tutkijan mielijohteisiin, vaan tarkasti määriteltyyn tieteelliseen prosessiin. 

Aineiston huolellisen lukemisen perusteella siitä voi löytää tiettyjä vallitsevia kehyksiä, joita 

tutkijan tulee sitten analysoida ja mahdollisesti asettaa laajempaan yhteiskunnalliseen 

kontekstiin ja pohtia niiden merkittävyyttä ja hallitsevuutta. Herkmanin analyysi 

suomalaisen poliittisen kulttuurin jakautumisesta liberaali- ja konservatiivileireihin ja tämän 

trendin erosta perinteiseen luokkajakoon verrattuna toimii esimerkkinä tästä.  
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3.3 Miksi kehysanalyysi? Miksi tutkia mediaa? 

 

Olen valikoinut kehysanalyysin tutkimukseni metodologiseksi työkaluksi, sillä kuten 

todettua, se soveltuu mainiosti median tutkimukseen ja siitä onkin tullut yksi suosituimpia 

median tutkimuksessa käytettyjä laadullisia tutkimusotteita. Se mahdollistaa median 

tuottamien esitystapojen analysoinnin ja tulkitsemisen. Lisäksi kehysanalyyttinen 

lähestymistapa mahdollistaa erinäisten teoreettisten taustaolettamusten ja käsitteiden 

käyttämisen.  

Median tutkiminen on tärkeää, sillä kuten edellä on todettu, medialla on voimaa vaikuttaa 

ihmisten näkemyksiin maailmasta. Tämän vuoksi sen uutisointia yhteiskunnallisesti tärkeistä 

asioista ja ilmiöistä on perusteltua tarkastella ja analysoida. Margaret Linströmin ja 

Willemien Maraisin (2012, 22) mukaan massamedian kyky luoda merkittäviä 

yhteiskunnallisia vaikutuksia perustuu yleisön huomion houkuttelemiseen ja 

suuntaamiseen, suostutteluun julkiseen mielipiteeseen liittyvissä asioissa, käytökseen 

vaikuttamiseen, todellisuuskäsitysten strukturointiin, statuksen ja legitiimiyden suomiseen 

ja nopeaan ja laajaan tiedottamiseen.  

Täten, kuten Linström ja Marais (2012, 24) esittävät, uutiset eivät ole todellisia heijastuksia 

todellisuudesta, ja tämä näkemys on kehysteorian ja kehysanalyysin ytimessä. Uutiset ovat 

“ikkunoita todellisuuteen”, jotka voivat heijastaa tätä todellisuutta vain osittain. 

Kehysanalyyttinen ote perustuukin näkemykseen, että “kehystäminen on tärkeää, kun asia 

voidaan esittää monin eri tavoin, mikä voi potentiaalisesti vaikuttaa siihen, miten ihmiset 

ajattelevat kyseisestä asiasta”.  

 

3.4 Laadullinen vs. määrällinen ja deduktiivinen vs. induktiivinen  

 

Kehysanalyysia voi suorittaa sekä laadullisesti että määrällisesti. Määrällisessä 

kehysanalyysissa muun muassa lasketaan sanojen esiintymistiheyttä teksteissä tiettyjen 

trendien havaitsemiseksi. Laadullinen kehysanalyysi tutkii muun muassa tietyn tekstin 

avainsanoja, metaforia, ongelman määrittelyä ja moraalista arviointia ja on kiinnostunut 
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myös siitä, mitä jää tiettyjen kehyksien ulkopuolelle. Connolly-Ahernin ja Broadwayn (2008, 

369) määritelmän mukaan “laadullinen sisällönanalyysi sisältää jatkuvaa ja laajamittaista 

sitoumusta tekstiin ja tarkastelee materiaalia kokonaisvaltaisesti kehyksien tunnistamiseksi” 

ja täten “eniten toistetut sanat tekstissä eivät välttämättä ole kaikkein tärkeimpiä”. Täten 

laadullinen kehysanalyysi pyrkii tarkastelemaan analysoitavaa tekstiä syvällisemmin kuin 

pelkkä määrälliseen analyysiin perustuva tarkastelu. Kuten Gitlin (1980, 303) toteaa, 

laadullinen analyysi “tekee oikeutta media-artefaktien monimutkaisuudelle”. Laadullinen 

kehysanalyysi mahdollistaa näin ollen kokonaisvaltaisemman kuvan saavuttamisen 

analysoitavasta materiaalista. Tosin, kuten Van Gorp on ehdottanut (2007, 72-73),  sekä 

laadullisessa että määrällisessä analyysissa on vahvuutensa, ja määrällistä analyysia tulisi 

käyttää yleisluontoisten trendien havaitsemiksesi laajoista datajoukoista ja laadullinen 

analyysi soveltuu parhaiten hienovaraisten kehystämisvaikutusten tutkimiseen pienemmissä 

datajoukoissa. Itse aion käyttää tutkimuksessani laadullista kehysanalyysia, jotta voin 

tarkastella materiaalia kokonaisvaltaisesti ja syvällisesti kehysten tunnistamiseksi ja 

analysoimiseksi. 

Kuten Linström ja Marais (2012, 29-30) esittelevät, kehysanalyysia voidaan suorittaa sekä 

induktiivisesti että deduktiivisesti. Induktiivisessa otteessa tutkija muodostaa itse kehyksiä 

tutkimuksen edetessä. Nämä kehykset muodostetaan analysoitavan aineiston huolellisen 

lukemisen pohjalta. Deduktiivisessa otteessa taas käytetään aiemmassa tutkimuksessa 

hyödynnettyjä tyypillisiä uutiskehyksiä. Näihin tyypillisiin kehyksiin lukeutuvat muun muassa 

Neumanin, Justin ja Criglerin (1992, 74) tunnistamat ihmisvaikutus, voimattomuus, talous, 

moraaliset arvot ja konflikti sekä Semetkon ja Valkenburgin (2000, 95-96) kehittämät 

konflikti, human interest, vastuun määrittäminen, moraalisuus ja taloudelliset vaikutukset. 

Muun muassa Esa Väliverronen on hyödyntänyt induktiivista otetta, todeten teoksessaan 

Ympäristöuhkan anatomia (1996, 111-112), että hän on “luonnostellut tulkintakehykset 

aineiston pohjalta” ja “tässä mielessä kehykset ovat konkreettisen tutkimuksen lopputulos 

eivätkä lähtökohta”. Väliverronen kuitenkin tarkentaa, että tämä aineistolähtöinen 

tutkimustapa “ei tarkoita sitä, että tulkinnat nousevat aineistosta ikään kuin itsestään tai 

puhtaan induktiivisen päättelyn tuloksena” ja että tulkinta perustuu “tekstintutkimuksen 

metodeihin, konkreettisiin tekstianalyyseihin ja tieteensosiologisiin tutkimuksiin”, jotka ovat 

“sidoksissa tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen ja näkökulmaan, joka kohdistaa 
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tarkastelun tieteen ja medioiden suhteeseen”.  Oma tutkimusotteeni on sidoksissa 

tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen olematta puhtaan deduktiivista. Tietyt tyypilliset 

uutiskehykset, joita on kehitelty ja esitelty aiemmissa tutkimuksissa, voivat olla kiinnostavia, 

mutta ne eivät mahdollisesti olisi toimivia tai soveltuvia omaan tutkimusaineistooni. Näin 

ollen Väliverrosen tavoin otteeni on lähinnä induktiivista, ja tulen luonnostelemaan ja 

nimeämään kehykset aineiston pohjalta. Tulkinnat ovat joka tapauksessa sidottuna 

teoreettiseen viitekehykseen ja analyysi suoritetaan asianmukaisella kehysanalyyttisella 

otteella. 
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4 TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS  

 

 

 

 

 

4.1 Poliittisen uutisoinnin viihteellistyminen ja tabloidisaation käsite 

 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii käsitys poliittisen uutisoinnin 

viihteellistymisestä. Tämän ilmiön kaksi toisiinsa linkittyvää aspektia ovat poliittisen 

skandaalin kulttuurin voimistuminen ja tabloidisaatio. Tabloidisaatiolla viitataan median 

lisääntyneeseen viihteellistymiseen. Tabloidisaatio tarkoittaa ennen kaikkea prosessia, jossa 

niin sanottujen laatusanomalehtien tyyli ja arvot alkavat muistuttaa tabloideja tai 

iltapäivälehtiä muistuttavia piirteitä. Näihin piirteisiin lukeutuvat muun muassa uutisissa 

näkyvät lisääntynyt henkilöityminen ja sensaationtavoittelu. Julia Lefkowitz (2018, 353-354) 

esittää, että tabloidisaatio on yksisuuntainen prosessi, jossa laadukkaina pidetyt 

sanomalehdet omaksuvat tabloidien tyylin. Tähän prosessiin kuuluu muun muassa uutisissa 

käytetyn puhe- ja kirjoitustavan “kansanomaistuminen” sekä tunteiden ja henkilöitymisen 

painottumisen kasvu (Otto, Glogger & Boukes 2017, 145-146). Myös tutkija Mervi Pantti 

(2009, 206) on esittänyt, että “tutkimuksessa uutisten tunteellistuminen on tavallisesti 

kytketty tabloidisaatiokehitykseen eli journalismin laadun huononemiseen”. 

Tabloidisaation on nähty johtuvan markkinalogiikasta, joka vaikuttaa myös journalismin 

maailmaan. Muun muassa Lefkowitz (2018, 355) on esittänyt, että lisääntyvän kova 

kamppailu mediamarkkinoilla on johtanut tasapainoisen uutisoinnin vähentymiseen 

sensaatiohakuisemman uutisoinnin nousun myötä. Tässä kehityksessä skandaalinkäryiset 

uutisotsikot ja iskevä ja kansanomaisempi tyyli ovat kasvavassa suosiossa. Täten 



   
 

  27 
 

tabloidisaation voi nähdä olevan seurausta kapitalistisista motiiveista, jotka syrjäyttävät 

median perinteisen ihanteen julkisen palvelun tarjoajana luoden mediamaailman, jossa 

tavoitteena ei ole valistaa vaan myydä mahdollisimman paljon lehtiä. 

Yleisen näkemyksen mukaan tabloidisaatio johtaa uutissisällön trivialisoitumiseen. Erkki 

Karvosen (2008, 42-43) mukaan journalismin tason voi nähdä heikkenevän, jos viihteellisyys 

nousee tärkeämmäksi uutisarvoksi kuin uutisoitavan asian varsinainen yhteiskunnallinen 

merkittävyys. Täten tabloidisaatio muuntaa uutisointia pinnallisemmaksi ja 

sensaatiohakuisemmaksi. Yksi osaselitys tässä kehityskulussa on median lisääntynyt 

kaupallistuminen, jolloin niin kutsutut laatulehdetkin omaksuvat sensaatiohakuisia piirteitä 

myydäkseen lehtiä ja pysyäkseen taloudellisesti kannattavina. Kaupallisen potentiaalin 

vuoksi esimerkiksi poliitikoiden seksielämä nousee uutisoinnissa huomattavaan asemaan, 

vaikka sen yhteiskunnallinen merkitys olisi vähäinen tai olematon. 

Tabloidisaation voi myös nähdä Karvosen (2008) tapaan postmodernina ilmiönä. Modernina 

aikakautena universaali ja objektiivinen tieto olivat hallitsevia arvoja ja tavoiteltavia 

ihanteita, mutta postmodernina aikakautena tunteet ja tyyli korostuvat. Karvonen (2008, 

38-39) toteaakin, että politiikasta on tullut teatteria ja viihdettä, ja saman prosessin osana 

uutiset ovat viihteellistyneet. Täten politiikan henkilöityminen ja tunteiden painottuminen 

politiikan uutisoinnissa on kasvanut. Emotinalisaatio ja “julkkistuminen” ovat ilmiöitä, jotka 

ovat näkyvillä politiikan uutisoinnin saralla. Pantin (2009, 206) mukaan “journalistit itse 

yhdistivät tunne-elementtien lisääntymisen journalismin tai median sisäisten muutosten 

sijasta laajempaan tunnekulttuurin muutokseen”. 

 

4.2 Poliittisen skandaalin luonne ja ominaispiirteet 

 

Viitekehyksen toisena olennaisena aspektina toimii yhteiskuntatieteelliset teoriat 

poliittisesta skandaalista, erityisesti John B. Thompsonin (2000) esittämät näkemykset 

poliittisen skandaalin luonteesta. Thompsonin mukaan muutokset mediassa ovat johtaneet 

poliittisen skandaalin kulttuurin syntymiseen ja voimistumiseen. Thompson toteaa, että 

poliittiset skandaalit ovat viime vuosina lisääntyneet median toimintatapojen seurauksena, 
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ja hahmottelee teoriassaan skandaalin, maineen ja luottamuksen yhteyttä. Thompsonin 

teoksen tarkoituksena on kartoittaa, mitkä ovat poliittisen skandaalin tärkeimmät 

luonteenpiirteet ja miksi ne ovat nousseet nykyaikana niin huomattavaan asemaan.  

Thompson (2000, 13-14) määrittelee poliittisen skandaalin keskeisimmäksi ominaispiirteeksi 

moraalisten rajojen ylittämisen ja rikkomisen. Julkisuudessa nämä toimet tuomitaan 

sopimattomiksi. Thompson toteaakin, että jonkinlainen rike (transgression) on välttämätön 

ehto skandaalin synnylle. Nämä rikkeet ovat ristiriidassa tiettyjen arvojen, normien ja 

moraalikoodien kanssa.  

Thompson (2000, 15) tähdentää näkemyksiään esittämällä, että tietynlaiset asiat ja ilmiöt 

ovat skandaalialttiimpia kuin toiset. Thompsonin näkemyksessä kaikkein skandaalialttiimpia 

asioita ovat normit, jotka liittyvät seksuaalisiin suhteisiin, finanssiasioihin ja poliittisen vallan 

käyttöön. Thompsonin mukaan varsinkin normit ja moraalikoodit, jotka ohjaavat 

seksuaalisia suhteita, ovat erityisen alttiita skandaalin syntymiselle, jos näitä normeja 

katsotaan olevan rikottu. Myös finanssiasioihin liittyvät toimet ovat erityisen 

skandaalialttiita, varsinkin jos kyseessä on korruptio tai vakava talouspetos. Poliittiseen 

vallankäyttöön liittyvät skandaalit taas liittyvät muodollisiin sääntöihin, konventioihin ja 

toimintatapoihin ja niiden rikkomuksiin. Thompsonin mukaan nämä skandaalit ovat erityisen 

yleisiä liberaaleissa demokratioissa, joissa muodollisilla säännöillä ja laeilla, joiden on määrä 

päteä kaikkiin tasa-arvoisesti, on niin merkittävä rooli. Täten skandaalin (epä)pyhä 

kolminaisuus nykyaikana muodostuu Thompsonin käsityksessä seksistä, finanssiasioista ja 

poliittisesta vallasta ja sen väärinkäytöstä. 

Thompson (2000, 18) toteaa myös, että yksi merkittävimmistä ominaispiirteistä skandaalissa 

on, että asiat tai tapahtumat ovat aluksi salassa, mutta paljastuvat lopuksi. Skandaalista 

tulee julkinen asia, kun se paljastuu laajalle yleisölle. Toisin sanoen yleisön tulee tietää tai 

ainakin vahvasti epäillä, että skandaalimaisia asioita on tapahtunut. Skandaaleissa onkin 

tyypillistä, että rikkeestä syytetty henkilö pyrkii aluksi salaamaan toimensa, joiden täytyy 

lopuksi paljastua, jotta skandaali voi puhjeta. 

Thompsonin (2000, 19) mukaan rikkeestä tietäminen ei yksinään riitä, vaan väitetyn rikkeen 

tulee myös herättää julkista pahennusta, jotta skandaali voi saavuttaa täyden mittansa. 

Skandaaleista kuulevien tahojen tulee pitää rikkeestä syytetyn henkilön toimia 
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sopimattomina tai moraalittomina, ja “epistemologiset ja arvioivat tuomiot linkittyvät 

yhteen niiden yksilöiden reaktioissa, jotka kuulevat tai saavat tietää rikkeestä”. 

Thompson (2000, 22) esittää myös, että luottamus näyttelee suurta roolia skandaalissa, sillä 

skandaalissa paljastuu aiemmin piilossa olevia asioita, joiden katsotaan rikkovan normeja tai 

moraaliin liittyviä käsityksiä. Skandaali ei aina johda luotettavuuden menetykseen, mutta 

riski siitä on yksi poliittisen skandaalin olennaisimpia luonteenpiirteitä. Näin ollen 

luotettavuus on aina ainakin vaakalaudalla poliittisessa skandaalissa. 

Thompson (2000, 23) tarkentaa, että luottamus on eräänlainen resurssi, jota yksilö voi 

kerätä, kultivoida ja suojella. Se on Thompsonin mukaan arvokasta, sillä se mahdollistaa 

yksilöitä harjoittamaan niin sanottua “symbolista valtaa”, jolla voidaan vaikuttaa 

tapahtumiin ja toimiin. Luottamusta voi käyttää poliittisessa maailmassa omien 

tarkoitusperiensä ajamiseksi. Näin ollen luottamuksen menetys johtaa myös oman valta-

aseman vaarantumiseen, eikä skandaalissa ole vain kyse henkilön omasta ylpeydestä.  

Thompsonin (2000) teoria esittää, että skandaalit voidaan nähdä merkkinä politiikan 

henkilöitymisestä ja kansan ja poliitikkojen kasvavasta mediavälittyneisyydestä. 

Henkilöitymisen takia poliitikkojen toimia arvioidaan yhä useammin heidän 

henkilökohtaisten ominaisuuksien ja luotettavuuden perusteella. Näin ollen poliittisen 

skandaalin kulttuuri kietoutuu myös edellä mainittuun tabloidisaatioon, joka ajaa 

henkilöitymistä ja tunteellistumista poliittisessa uutisoinnissa myydäkseen lehtiä. Kuten 

Juntunen ja Väliverronen (2009, 264) ovat esittäneet, skandaaliuutisoinnin lisääntymistä 

selitetään usein median kaupallistumisella. Täten kaupallistuminen on johtanut 

lisääntyneeseen tabloidisaatioon ja skandaalinhakuisuuteen mediassa.  

Tumber ja Waisbord (2004, 1036-1037) yhtyvät Thompsonin näkemykseen, että skandaalit 

ovat merkki politiikan henkilöitymisestä. Nämä kirjoittajat esittävät, että skandaaleissa on 

usein keskipisteessä yksilöt, eivät ideologiat tai puolueet. Skandaaleissa paljastuu, että tietyt 

yksilöt ovat tehneet jotain, mikä rikkoo laillisia tai moraalisia rajoja. Vallan kätketyt kasvot 

tulevat esille skandaalissa tavalla, joka on ristiriidassa julkiselle yleisölle esitetyn imagon 

kanssa. Merkittävien hahmojen, joiden odotetaan olevan rehellisiä, salaiset ja sopimattomat 

teot paljastuvat, mikä johtaa skandaaliin. 
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Tumber ja Waisbord esittävätkin (2004, 1036), että puolueuskollisen identiteetin hiipumisen 

ja puolueiden maltillistumisen myötä persoonallisuudesta tulee politiikan maailmassa yhä 

tärkeämpää. Kirjoittajat huomauttavat, että keskittyminen henkilökohtaiseen 

moraalisuuteen ei ole uusi ilmiö, mutta joka tapauksessa tämä ilmiö on korvannut muut 

asiat. Yksilölliset maineet tulevat yhä tärkeämmiksi, kun puolueuskollisuus ja ideologiset 

kamppailut hiipuvat tai siirtyvät taka-alalle. Näin ollen skandaaleissa on kyse “nolaamisen 

politiikan” täytäntöönpanosta, jossa poliittisten hahmojen luotettavuus ja maine saattaa 

rapautua. Tieto yksilön rehellisyydestä ja tinkimättömyydestä nousee huomattavampaan 

asemaan, kun poliitikkojen ura on riippuvainen heidän henkilökohtaisen kunniakkuutensa 

käsityksestä aikana, jolloin puolueuskollisuus on ailahtelevaista ja vaaliohjelmissa on yhä 

vähemmän substantiivisia eroja. Skandaalit nousevat herkästi esille aikana, jolloin 

poliitikkojen tulee painottaa virheetöntä henkilökohtaista luonnetta tai luonteenlaatua, joka 

ei aina vastaa todellisuutta.  

Täten Tumberin ja Waisbordin näkemykset ovat yhdenmukaisia Thompsonin (2000) kanssa, 

kun hän esittää, että skandaaleissa on kyse politiikan henkilöitymisestä, moraalisten rajojen 

ylittymisestä ja luotettavuuden mahdollisesta menetyksestä. Kaikki nämä ilmiöt korostuvat 

kasvavan tabloidisaation aikakaudella, kun politiikan uutisoimisesta tulee yhä 

henkilökeskeisempää tavalla, jossa poliitikkojen henkilökohtaiset ominaisuudet ja koettu 

luotettavuus nousevat korostettuun asemaan.  

Thompson (2000, 245-246) hahmotteleekin kirjassaan skandaalin sosiaalista teoriaa, jonka 

mukaan skandaalit ovat kamppailuita symbolisesta vallasta, jossa luottamus ja maine ovat 

vaakalaudalla. Skandaaleilla ei välttämättä ole voimaa tuhota luottamusta ja mainetta, 

mutta niillä joka tapauksessa on merkittävää potentiaalia tehdä niin. Tämän potentiaalin 

vuoksi skandaaleilla on Thompsonin mukaan niin suuri rooli poliittisella kentällä. Thompson 

korostaa, että skandaaleilla voi olla tietenkin muitakin ulottuvuuksia, mutta taistelu 

symbolisesta vallasta on niissä aina läsnä. Skandaalit ovat Thompsonin mukaan sosiaalisia 

kamppailuita, jotka tapahtuvat julkisella areenalla. Nämä kamppailut koostuvat niiden 

henkilöiden toiminnasta, jotka paljastavat skandaalimaisen käytöksen tai teon, ja niistä, 

jotka ovat syytettyinä skandaalin keskipisteessä. 

Thompson (2000, 246-247) erottelee teoriassaan kaksi erilaista luottamuksen tyyppiä: 

taitoon perustuvan luottamuksen ja henkilöluottamuksen. Taitoon perustuva luottamus 
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saavutetaan hankkimalla jokin taito, kuten kyky soittaa viulua taidokkaasti. Toisilla ihmisillä 

on näin ollen luottamusta tämän henkilön huomattaviin musiikillisiin kykyihin. 

Henkilöluottamus taas viittaa henkilön hankkimaan maineeseen luotettavana ja rehellisenä 

henkilönä. Tämän luottamuksen hankkimisessa voi kestää pitkä aika. 

Näin ollen Thompson (2000, 248-250) esittää, että luottamuksella ja sen menetyksellä on 

suuri rooli poliittisessa skandaalissa, koska kerran menetettyä luottamusta on niin vaikea 

(ellei mahdoton) saada takaisin. Lisäksi skandaali voi määrittää henkilön maineen tavalla, 

joka peittää alleen kaikki muut luotettavuuteen liittyvät henkilöpiirteet. Esimerkiksi 

Thompson nostaa tässä yhteydessä Watergate-skandaalin, joka tuhosi Richard Nixonin 

luotettavuuden ja poliittisen uran. Nixonin luotettavuus katosi täysin, eikä hän koskaan 

onnistunut saamaan sitä takaisin. Näin ollen skandaalit ovat Thompsonin mukaan 

kamppailuita symbolisesta vallasta, jossa siinä mukana olevat yksilöt yrittävät aktiivisesti 

suojella imagoaan luotettavina toimijoina. Thompson toteaakin, että politiikan maailmassa 

hyvä maine on tärkeää, sillä se on tärkeä symbolisen vallan lähde. 

Suomen lähiaikojen poliittisesta historiasta löytyy muutama skandaali, jotka vaikuttaisivat 

olevan johdonmukaisia Thompsonin hahmottelemien skandaalin piirteiden kanssa. 

Ensinnäkin vuoden 2008 vaalirahoituskohussa oli kyse epäillystä poliittisesta korruptiosta. 

Toisekseen ulkoministeri Ilkka Kanervan ero keväällä 2008 on ilmiselvästi esimerkki 

seksuaalissävytteisestä skandaalista. Kohussa oli kuitenkin myös elementtejä poliittisen 

vallan tai aseman väärinkäytöstä, sillä Kanervaa syytettiin myös virka-aseman ja 

työpuhelimen väärinkäytöstä. Merkittävä elementti skandaalissa oli myös Kanervan 

valehtelu julkisuudessa skandaalin alkuvaiheessa, minkä nähtiin heikentävän hänen 

luotettavuuttaan. Thompsonin hahmottelemassa teoriassa luotettavuuden murentuminen 

on nykyajan poliittisen skandaalin ytimessä, ja tämän luotettavuuden mureneminen 

vauhditti Kanervan poliittista alennustilaa. Luotettavuuden mureneminen oli myös 

merkittävä elementti silloisen pääministeri Anneli Jäätteenmäen erossa vuonna 2003, kun 

hänen epäiltiin valehdelleen eduskunnan edessä ja  kuuluisasti totesi, että “puhun niin totta 

kuin osaan”. Jäätteenmäen tapaus on myös esimerkki yleisesti vaalittujen sääntöjen ja 

poliittisten konventioiden rikkomisesta, ja häntä vastaan nostettiinkin syyte avunannosta 

virkasalaisuuden rikkomiseen, mistä myöhemmin luovuttiin. 



   
 

  32 
 

Myös Posti-skandaalissa oli kyse poliittisten konventioiden, toimintatapojen ja normien 

rikkomisesta, mikä nähtiin sopimattomana ja moraalisten ihanteiden vastaisena. Keskiössä 

oli jälleen Thompsonin painottama luottamus ja sen murentuminen, kun skandaalin yhdeksi 

merkittävimmiksi kysymyksiksi muodostui lopulta se, oliko silloinen pääministeri Antti Rinne 

valehdellut eduskunnan täysistunnossa Postiin liittyvissä lausunnoissaan. Rinne ja Postin 

hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola esittivät julkisuudessa täysin toisistaan 

poikkeavia julkilausumia Postin henkilöstöpolitiikasta, pakettilajittelijoiden siirroista ja siitä, 

oliko sillä Rinteen hallituksen siunaus. Näin ollen voidaan todeta, että luottamuksen 

murenemisella ja rehellisen imagon vahingoittumisella on valtavan vahingollinen vaikutus 

poliitikkojen uraan. Tämä näkemys luotettavuudesta on Thompsonin mukaan nykyajan 

poliittisen skandaalin merkittävin elementti ja sen keskeinen luonne.  

 

4.3 Media ja skandaali 

 

Medialla on merkittävä rooli skandaalien synnyssä ja ylläpidossa. Frank Esser ja Uwe 

Hartung (2004, 1047) ovat esittäneet, että medialla on skandaalien synnyssä kolme 

pääasiallista tehtävää. Ensinnäkin media tarjoaa näyttämön skandaaleille. Täten ainakin 

yhden sanomalehden, aikakauslehden tai uutisaseman tulee päättää, että skandaalin 

keskiössä olevaa henkilöä tai tahoa vastaan esitetyt syytteet ovat perusteltuja ja legitiimejä. 

Jos media ei nosta jotain asiaa esille, sillä ei näiden kirjoittajien mukaan ole paljonkaan 

potentiaalia nousta merkittäväksi puheenaiheeksi. 

Toisekseen  median on Esserin ja Hartungin (2004, 1047) mukaan reagoitava skandaaliin, 

ennen kuin se voi kehittyä täyteen mittaansa. Vasta sitten, kun mediasysteemi on reagoinut 

skandaaliin, voi se kehittyä ehdottelevasta skandaalista täysmittaiseen skandaaliin. 

Skandaalin keskiössä oleva asia leviää mediasysteemiin, ellei skandaali sitten hiivu 

alkuvaiheessa (jolloin sen potentiaali ei toteutuisi). Täysin puhtaassa skandaalissa olisi 

laajamittainen yksimielisyys siitä, että syytetty henkilö tai taho on todella syyllistynyt 

moitittavaan käytökseen. Yleensä skandaaleissa kuitenkin nousee myös esiin eriäviä 

mielipiteitä, jotka kyseenalaistavat syytteiden pätevyyden, mutta yleensä skandaalit 

lähestyvät kehittyessään konsensusta väitetyn rikkeen tuomittavuudesta. 
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Kolmanneksi median tehtävä on Esserin ja Hartungin (2004, 1047-1048) mukaan edustaa 

yleistä mielipidettä skandaalista käytävässä julkisessa keskustelussa. Kirjoittajien mukaan 

media toimii eräänlaisena edustajana (proxy) yleisölle skandaalikommunikaatiossa. Syytetty 

saattaa olettaa, että yleisö tai kansa on raivoissaan, jos media on raivoissaan ja esittää 

hänen toiminnastaan tuomitsevia julkilausumia. Kirjoittajien mukaan media toimii pätevänä 

mittarina kansan tuntemuksille ja mahdolliselle raivolle, sillä muut tavat saavuttaa tietoa 

heidän tuntemuksistaan saattavat olla kalliita, aikaa kuluttavia tai epäluotettavia. 

Nämä näkemykset tukevat kehysanalyyttisten tutkijoiden näkemyksiä median voimasta 

todellisuuden esittäjänä ja muokkaajana. Skandaalia ei voi olla, ellei media tarjoa sille 

näyttämöä ja reagoi siihen sopivalla tavalla. Kehysanalyyttisen otteen hengessä voi myös 

todeta, että medialla on valtava rooli sen suhteen, miten ihmiset näkevät ja hahmottavat 

tietyn skandaalin. Media voi kehystämällä luoda tietynlaista kuvaa skandaalista, joka 

vaikuttaa myös yleiseen mielipiteeseen skandaalin keskiössä olevasta henkilöstä tai 

henkilöistä. Edustaessaan julkista mielipidettä skandaalista käytävässä keskustelussa 

medialla on merkittävää valtaa vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin skandaalin luonteesta. 

Näin ollen tämä tutkimus hahmottaa Thompsonin ja muiden kirjoittajien teoreettisia 

taustaolettamuksia hyödyntäen Posti-skandaalin tyypillisenä modernina poliittisena 

skandaalina, jossa keskiössä oli johtavan poliitikon luotettavuus tai epäluotettavuus ja siihen 

liittyvä symbolinen kamppailu vallasta. Tarkoituksena on tutkia, miten tämä luotettavuuden 

merkityksen korostuminen nykyajan poliittisissa skandaaleissa näkyy analysoitavassa 

uutisaineistossa ja missä määrin uutisoinnissa heijastuu poliittisen skandaalin kulttuurin 

huomattavuus. Tabloidisaation käsitettä hyödyntäen pyritään ymmärtämään, oliko niin 

sanottuna laatulehtenä pidetty Helsingin Sanomat omaksunut tässä tapauksessa 

tabloidisaatioon tai viihteellistymiseen viittaavia piirteitä. Tabloidisaatio ilmentyisi tässä 

tapauksessa muun muassa henkilökohtaisten ominaisuuksien huomattavalla 

painottamisella, henkilöitymisellä, viihteellistymisellä, sensaationhakuisuutena, 

tunteellisuuden korostamisella ja uutisoitavan aiheen trivialisoimisella. Kuten todettua, 

lehden kirjoittelutapoja analysoidaan kehysanalyyttisin menetelmin. 
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5 HELSINGIN SANOMISSA ESIINTYVÄT KEHYKSET  

 

 

 

 

 

5.1 Kehysanalyysin soveltaminen tässä tutkimuksessa 

 

Tässä luvussa tulen tunnistamaan, analysoimaan ja nimeämään Helsingin Sanomien 

uutisteksteissä esiintyviä vallitsevia kehyksiä. Aivan aluksi tulen esittelemään tapaa, jolla 

tulen soveltamaan kehysanalyyttista tutkimusotetta näiden tekstien tulkitsemiseen. Tämän 

jälkeen analysoin kehysanalyysin hengessä Helsingin Sanomien artikkeleita. 

Kuten todettua, tässä tutkimuksessa käytetään laadullista kehysanalyyttista otetta, sillä se 

mahdollistaa laajojen, pintaa syvempien tekstien piirteiden ja kehysten analysoinnin. 

Laadullisessa kehysanalyysissa ei keskitytä joidenkin tiettyjen sanojen esiintymistiheyteen, 

vaan huomio kohdistuu isompiin kokonaisuuksiin. Kuten Väliverronen (1996, 112) toteaa, 

kehyksen käsite mahdollistaa syvärakenteiden analyysin ja kokonaisuuksien hahmottamisen, 

jota on vaikea saavuttaa määrällisellä analyysilla. Näin ollen tulen keskittymään 

analyysissani ensisijaisesti Entmanin (1993) ja Väliverrosen (1996) innoittamana kolmeen 

syvällisimpään kehystämisen kategoriaan, jotka piilevät joskus neutraalilta vaikuttavan 

tekstin takana ja luovat sille sen kehyksellisen kivijalan. Nämä kolme kehystämisen 

kategoriaa ovat ongelmien määrittely, seurausten tulkinta ja moraalinen arvioiminen. 

 Entman ja Väliverronen näkevät nämä kolme kategoriaa hyvin samalla tavalla. Väliverronen 

(1996, 113) nimeää nämä kategoriat seuraavasti: “Syyt, taustat”, “seuraukset” sekä 

“moraaliset väittämät”. Entmanin (1993, 52) terminologiassa taas viitataan ongelmien ja 
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syiden määrittelyyn, moraalisiin tuomioihin, kausaaliseen tulkintaan ja korjaaviin 

toimenpiteisiin. Perustelen näihin kolmeen kategoriaan keskittymisen omassa analyysissani 

sillä perusteella, että ne ovat erityisen tärkeitä ja huomionarvoisia kehysten 

muodostumisessa ja tunnistamisessa, sillä kuten muun muassa Entman (1993, 52) esittää, 

kehystämisessä on pääasiallisesti kyse joidenkin todellisuuden aspektien valinnasta ja 

huomattavaksi tekemisestä tavalla, joka edistää tiettyä ongelman määrittelyä, kausaalista 

tulkintaa, moraalista arviointia ja toimenpidesuosituksia kyseessä olevan asian hoitamiseksi. 

Teksteissä esiintyvien moraalisten arvioiden analysointi on erityisen tärkeää omassa 

työssäni, sillä moraalinen arviointi on tabloidisaation ja poliittisten skandaalien ytimessä. 

Kuten edellä on todettu, muun muassa Thompsonin (2000) mukaan nykyajan poliittisissa 

skandaaleissa on kyse moraalisten rajojen ylittämisestä, ja niiden merkittävyyden kasvu 

johtuu politiikan lisääntyneestä henkilöitymisestä. Henkilöityminen on myös tabloidisaaton 

ytimessä, kuten Otto, Glogger ja Boukes (2017, 145-146) esittävät. Näin ollen tabloidisaatio 

ja poliittisen skandaalin kulttuuri ovat osa samaa, voimistuvaa poliittisen uutisoinnin 

viihteellistymisen ilmiötä, jonka keskiössä ovat muun muassa politiikan henkilöityminen, 

henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointi, luotettavuus, moraalinen arviointi ja lisääntynyt 

skandaalinhakuisuus. Kuten muun muassa Lefkowitz (2018, 355) ja Pollack, Allern, Kantola ja 

Orsten (2018) ovat esittäneet, tämän skandaalinhakuisuuden taustalla on mediamaailmassa 

lisääntynyt kilpailullisuus ja markkinaehtoistuminen, jotka voivat muuttaa niin sanottujen 

laatulehtienkin tyyliä skandaalinhakuisemmaksi, jotta ne pysyisivät taloudellisesti 

kannattavina.  

 Näin ollen kategoriat, joihin tulen keskittymään ensisijaisesti omassa analyysissani, ovat 

ongelmien ja syiden määrittely, kausaalinen tulkinta ja moraalinen arviointi. Pyrin 

analysoimaan näiden kategorioiden avulla Helsingin Sanomien artikkeleita Posti-skandaaliin 

liittyen, ja tunnistamaan ja nimeämään niissä esiintyviä kehyksiä. Tulen myös kiinnittämään 

huomiota sanavalintoihin ja Väliverrosen (1996) esille nostamiin huomattaviin fraaseihin tai 

iskulauseisiin ja metaforiin, sillä kielellisetkin valinnat voivat olla näkyvässä osassa jonkin 

kehyksen muodostumisessa. En tule kuitenkaan suorittamaan määrällistä analyysia tai 

laskemaan tiettyjen sanojen esiintymistiheyttä, vaan tutkimusotteeni on puhtaan laadullista. 

Kuten todettua, tavoitteena on saavuttaa kehysanalyysin avulla ymmärrys siitä, missä 

määrin Helsingin Sanomien kirjoittelu tutkittavasta aiheesta on skandaalinhakuisen 
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kulttuurin aikakaudella mahdollisesti omaksunut tabloidisaatioon ja skandaalinhakuisuuteen 

viittaavia piirteitä.  

 

5.2 Pääasialliset kehykset 

 

Seuraavaksi esittelen, nimeän ja analysoin kaksi huomattavinta ja vahvinta kehystä Helsingin 

Sanomien kirjoittelussa vuoronperään. Nämä kaksi kehystä olen nimennyt seuraavasti: 

Rinne epäluotettavana toimijana- kehys ja Politiikka pelinä- kehys . Näissä kehyksissä on 

tiettyjä päällekkäisyyksiä, mutta ne muodostavat kuitenkin myös omat, selkeät 

kokonaisuudet, kuten tulen osoittamaan. Aloitan analysoinnin vahvemmasta, eli Rinne 

epäluotettavana toimijana- kehyksestä. 

 

Taulukko: 

 

Kehys Rinne epäluotettavana 
toimijana- kehys 

Politiikka pelinä- kehys 

Näkökulma Rehellisyyden arvostus 
suomalaisen politiikan 
keskiössä, Rinteen 
rehellisyys kyseenalaista. 

Politiikka kylmää peliä, jossa 
kukaan ei ole viaton tai 
rehellinen motiiveistaan. 

Ongelmien ja syiden 
määrittely 

Rinteen ja Paateron 
todennäköinen 
epärehellisyys ja 
epäasiallinen toiminta. 

Luottamuspula vain 
savuverho, todellinen syy 
Rinteen aseman 
huojumiselle oli keskustan 
pelaama kylmä poliittinen 
peli ja kostomentaliteetti. 

Kausaalinen tulkinta Valehtelu ja epärehellisyys 
suurimpia syntejä 
suomalaisessa politiikassa, 
joten Rinteen ja Paateron 
ero näyttäytyy melkein 
vääjäämättömältä. 

Keskusta savusti Rinteen 
pääministerin paikalta 
omista syistään, joilla ei 
ollut mitään tekemistä 
luottamuspulan kanssa. 
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Moraalinen arviointi Valehtelu esitetään 
suurimpana syntinä 
politiikassa, näin ollen Rinne 
esitetään epäsuorasti 
moraalisesti 
sopimattomaksi jatkamaan 
virassaan. 

Myös keskusta näyttäytyy 
moraalisesti arveluttavana 
toimijana, sillä se ei ole 
rehellinen motiiveistaan 
eikä sitä todella aja huoli 
rehellisyydestä. 

Sanavalinnat/metaforat “yksinvaltainen”, “leikki 
keisaria”, “säätäminen”, 
“valehtelu”, 
“luottamuspula”, “totuus” 

“kyykyttää”, “selkävoitto”, 
“näyttää kaapin paikka”, 
politiikkaa verrataan 
pokeriin, kilpaurheiluun ja 
sodankäyntiin 

 

5.2.1 Rinne epäluotettavana toimijana- kehys 

 

Tässä huomattavimmassa kehyksessä oli keskiössä ajatus tai vahva epäily siitä, että Posti-

skandaalin perimmäisenä syynä oli se, että Antti Rinne (ja Paatero) olivat valehdelleet Postia 

koskevissa lausunnoissaan tai ainakin toimineet ja puhuneet asiassa epäselvästi ja 

ristiriitaisesti. Näin ollen tässä kehyksessä pyrittiin  luomaan kuva, että joku oli syypää Posti-

skandaaliin, ja tämä henkilö oli nimenomaan Rinne (ja Paatero). Rinne esitettiin myös tässä 

kehyksessä kauttaaltaan sopimattomaksi henkilöksi toimimaan poliittisena johtajana. Näin 

ollen hänet esitettiin kehyksessä hyvin epäluotettavana toimijana, joka oli pääasiassa 

syyllinen skandaaliin. Kehyksessä oli painettu taka-alalle näkemys, jonka mukaan kyseessä 

olisi saattanut olla väärinymmärrysten ja/tai huonon kommunikaation epäonninen sarja, tai 

että Postin toiminnassa olisi voinut olla joitain moitteita. Rinne itse syytti Postia tietoisesta 

kiistaan liittyvien keskeisten päivämäärien häivyttämisestä tiedotuksessaan ja valtio-

omistajan tahdon rikkomisesta. Tässä kehyksessä esitettiin kuitenkin, että kiistan selkeä 

syyllinen oli ennen kaikkea Rinne sekä hänen hallituksensa omistajaohjausministeri Paatero. 

Rinne esitettiin epäluotettavana toimijana maalaamalla kuva, jonka mukaan vain hänen 

toimiaan ja puheitaan voitiin asettaa kyseenalaiseksi, ei Postin hallituksen. Tämä näkyy 

muun muassa seuraavissa tekstinkappaleissa:  
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“Syynä on Postin pakettilajittelijoiden työehtosopimuksesta alkunsa saanut 

ankara poliittinen kiista. Sen ytimessä on kysymys siitä, ovatko ministerit 

puhuneet totta eduskunnan edessä. 

Ministerit ovat kertoneet ristiriitaisia tietoja siitä, yrittikö hallitus estää 

pakettilajittelijoiden siirtoa halvempaan työehtosopimukseen ja missä 

vaiheessa pääministeri Rinne sai kuulla Postin aikeista.” (HS 38) 

“Posti-kiistassa on arvioitu erityisesti Sdp:tä edustavien 

omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd) ja nyt pääministeri Antti 

Rinteen (sd) eduskunnalle antamien selitysten totuudenmukaisuutta. 

Rinne totesi torstaina eduskunnassa, että Paatero olisi kieltänyt Postia 

tekemästä mitään työehtojen siirtoja, mutta Posti olisi tehnyt ne silti. Posti 

taas kiisti Rinteen väitteet. 

Viime perjantaina Paatero sai lähteä. Rinne antoi ymmärtää, että Paatero 

ei Postia ohjatessaan olisi noudattanut Rinteen ohjeita. Käytännössä Rinne 

siis siirsi sekavan tiedonkulun Paateron syyksi. Näin hän voisi vedota myös 

siihen, että on itse toiminut siinä uskossa, että Paatero toimii hänen 

ohjeidensa mukaan, ja puhunut asioista tässä uskossa. 

Kun arvioidaan luottamusta Rinteeseen, arvioidaan tämän yhtälön 

pitävyyttä. Onko Paatero pitänyt Rinteen pimennossa, vai olisiko Rinne 

voinut tietää jotakin enemmän?” (HS 31) 

“Tässä on myös luottamuspulan ydin: onko Rinne puhunut totta 

eduskunnalle vai ei. Ainakin hänen lausuntonsa ja selityksensä etenkin 

valtionyhtiö Postin ”kuuliaisuudesta” omistajaohjaajalleen ovat matkan 

varrella muuttuneet.” (HS 32) 

 

Näin ollen tässä kehyksessä luodaan kuvaa tilanteesta, jossa vain Rinteen ja Paateron 

rehellisyyttä ja luotettavuutta kyseenalaistetaan. Kysymys siitä, olisiko Postin toiminnassa 

voinut olla moitteita, oli painettu taka-alalle miltei näkymättömiin. Täten ainoa kysymys oli 

se, oliko Rinne ja Paatero toimineet epärehellisesti ja väärin. Kuten edellä on todettu, 
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kehysanalyyttisen teorian keskeisimpiin ajatuksiin lukeutuu näkemys siitä, että huomattavaa 

ei ole vain se, mitä uutisoinnissa painotetaan, vaan myös se, mitä siinä ei korosteta tai tuoda 

esiin. Postin johto esitetään tässä kehyksessä lähinnä rautaisina ammattilaisina, joiden 

rehellisyyttä tai toimia ei kyseenalaisteta. Koko analysoitavassa aineistossa oli hyvin vähän 

kritiikkiä Postin toimintaa kohtaan. Rinne esitetään epäluotettavana toimijana asettamalla 

vain hänen toimensa kyseenalaiseen valoon. Lisäksi syytökset, että Rinne ja Paatero olivat 

antaneet ristiriitaisia selityksiä, että Rinne oli siirtänyt sekavan tiedonkulun Paateron syyksi, 

ja että Rinteen lausunnot Postin kuuliaisuudesta ovat muuttuneet, maalaavat kuvaa 

Rinteestä epäluotettavana ja epärehellisenä toimijana. Kuten todettua, Postin rehellisyyttä 

ei juurikaan kritisoitu, vaikka Rinne syytti sitä skandaalin aikana sopimattomasta 

toiminnasta. Näitä syytöksiä ei kuitenkaan otettu tässä kehyksessä tai koko analysoitavassa 

aineistossa kovin vakavasti, vaan ainoastaan Rinteen rehellisyyttä epäiltiin, mikä loi kuvaa 

hänestä epäluotettavana toimijana. Sen lisäksi, että Rinteen syytöksiä Postia kohtaan ei 

otettu vakavasti, niiden avulla vahvistettiin kuvaa Rinteestä epäluotettavana toimijana ja 

asetuttiin tavallaan kiistassa Postin puolelle, kuten seuraavista tekstinkappaleista käy ilmi: 

 

“Pääministeri Rinne arvosteli Postin hallitusta yhä kovin sanoin, vaikka 

kritiikin sisältö oli osin toinen kuin torstaina. 

Jos omistaja niin haluaa, Postin hallitus vaihtuu, mutta sekin kävi selväksi, 

että yhtiön päättäjät eivät aio hyväksyä itselleen tarjottua syntipukin 

roolia.” (HS 20) 

“Pääsyy poliittiseen kuohuntaan lähti siitä, miten hän [Rinne] on syyttänyt 

Postin toimineen vastoin omistajan tahtoa ja Postin johdon pimittäneen 

tarkoitusperiään. 

Rinne syyllistyi löperöihin puheisiin viime torstaina eduskunnan 

kyselytunnilla ja perjantaina median edessä. Samalla myös 

omistajaohjauksen virkamiehet saivat pyyhkeitä tiedonkulusta.” (HS 42) 

“Rinne korosti tiedotustilaisuudessaan monta kertaa, kuinka Posti on 

pyrkinyt hämärtämään tai häivyttämään erilaisia yksityiskohtia 
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suunnitelmistaan. Käytännössä Rinne antoi valtionyhtiön johdolle ja 

hallitukselle pahimmat mahdolliset moitteet, jotka pääministeri voi antaa. 

Syytökset ovat niin kovia, että missä tahansa yrityksessä johto ja hallitus 

olisivat jo kaukana poissa, jos omistaja latelisi näin kovaa tekstiä. Postissa 

taas johto ja hallitus jatkavat kuin mitään ei olisi tapahtunut. 

Jos kerran Paatero sai lähteä Rinteen tahdon liian heikon toteuttamisen 

vuoksi, miksi Postin hallitus jatkaa, jos pääministeri syyttää sitä 

vehkeilystä?” (HS 13) 

 

Näissä tekstinkappaleissa suhtaudutaan äärimmäisen skeptisesti Rinteen syytöksiin Postia 

kohtaan ja esitetään ne epäilyttävässä valossa. Syytökset esitetään vain Rinteen yrityksenä 

tehdä Postista “syntipukki” (jolloin todellinen syyllinen olisi tietenkin Rinne) ja myös 

epäloogisina, sillä jos syytökset pitäisivät paikkaansa, Postin hallitus ei tämän esitystavan 

mukaan olisi voinut jatkaa tehtävissään. Jälleen kerran ajatus siitä, että Postin toiminnassa 

olisi voinut olla joitain moitteita, oli painettu taka-alalle. Sen sijaan Postia jopa puolustettiin, 

ja korostettiin Rinteen toimien kyseenalaisuutta, luoden kuvaa hänestä epäluotettavana 

toimijana. Sekä Rinne että Paatero esitettiin vähintäänkin kyseenalaisina toimijoina. 

Analysoitavassa aineistossa oli vain muutamia mainintoja siitä, että kyseessä olisi voinut olla 

vain väärinkäsitysten tai virheiden sarja. Tällainen näkemys esitettiin seuraavissa sitaateissa: 

 

On siis periaatteessa mahdollista, että Sirpa Paatero on yksinkertaisesti 

tehnyt virheen eikä ole ymmärtänyt liikkeen luovutuksen todellista 

ajankohtaa tai merkitystä. […] 

Toisaalta vaikuttaa varsin erikoiselta, että Paatero tai hänen esikuntansa 

eivät olisi varmistaneet Postilta liikkeen luovutuksen oikeaa päivämäärää. 

Postin hallituksessa istuu valtion edustajana omistajaohjausosaston 

finanssineuvos Minna Pajumaa. Hänen kauttaan Paateron esikunnalla on 

jatkuvasti suora yhteys Postin hallitukseen.” (HS 5) 
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“Teknisesti ottaen nämä tiedot epämääräisestä viestinnästä saattavat 

päästää Paateron pälkähästä eduskunnan edessä. Jos Paatero ei todella 

ymmärtänyt, mitä on tapahtumassa, on häntä vaikea syyttää valehtelusta. 

Tietoisesti epätosia eduskunnassa puhunut ministeri ei kunnialla voisi 

jatkaa tehtävässään, vahingossa niin tehnyt sen sijaan varmaankin voisi. 

[…] 

Jos uskoo Paateron selityksen, on ensimmäinen kysymys, miksi kukaan 

muu ei selvittänyt Postin asioita Paaterolle. Ministeri ei ehdi tai pysty 

ottamaan kaikesta selvää, mutta hänen pitäisi vähintään ohjeistaa muut 

tekemään niin puolestaan. 

Antti Rinteen hallitus on palkannut itselleen yli 80 avustajaa. Paateron 

poliittinen valtiosihteeri eli eräänlainen superavustaja on kokenut 

työmarkkinajuristi Valtteri Aaltonen. Lisäksi Paaterolla on kolme 

erityisavustajaa. Eivätkö hekään ymmärtäneet, mistä on kyse? Miksi he 

eivät ottaneet selvää?” (HS 8) 

 

Näissä sitaateissa tuodaan esille mahdollisuus, että kyseessä olisi voinut olla huonon 

kommunikaation tai väärinkäsitysten sarja, mutta ajatukseen suhtaudutaan lopulta hyvin 

skeptisesti. Jälleen kerran avainministerien (näissä sitaateissa Paateron) toimintaan 

suhtaudutaan hyvin epäillen. Mahdollisuus, että kyseessä olisi voinut olla väärinkäsitysten 

sarja, tuodaan esille myös seuraavassa tekstinkappaleessa: 

 

“Posti-kiistassa on arvioitu erityisesti Sdp:tä edustavien 

omistajaohjausministeri Sirpa Paateron ja nyt pääministeri Antti Rinteen 

eduskunnalle antamien selitysten totuudenmukaisuutta. Rinne ilmoitti 

Paateron erosta aiemmin tänään. 

Paateron osalta kyse on siitä, onko hän tiennyt Postin suunnitelmista 

muuttaa työntekijöidensä työehtoja enemmän tai aiemmin kuin hän on 

eduskunnalle kertonut. Rinne taas totesi torstaina eduskunnassa, että 
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Paatero olisi kieltänyt Postia tekemästä mitään työehtojen siirtoja, mutta 

Posti olisi tehnyt ne silti. Posti taas kiisti Rinteen väitteet omassa 

tiedotteessaan aamulla. 

Käytännössä nyt siis pääministeri Rinne syyttää Postia siitä, että se ei 

noudattanut määräyksiä ja Posti pääministeri Rinnettä siitä, että tällaisia 

määräyksiä ei koskaan annettu. 

Yhtälöä on vaikea ymmärtää muutoin kuin niin, että joku ei puhu totta. 

Toisaalta on myös teoriassa mahdollista, että kyseessä olisi epäonninen 

väärinkäsitysten sarja. Sekään ei tosin kertoisi kovin taidokkaasta asioiden 

hoidosta.” (HS 14) 

 

Tämän sitaatin viimeisessä kappaleessa tuodaan ohimennen ja skeptisesti esille ajatus, että 

kyseessä olisi voinut olla väärinkäsitysten sarja. Sitaatissa kuitenkin korostetaan Rinteen ja 

Paateron toimien kyseenalaisuutta, sillä jälleen kerran skandaali esitetään tavalla, jossa 

lähinnä Rinteen ja Paateron lausuntojen totuudenmukaisuutta epäillään, kuten sitaatin 

ensimmäisestä kappaleesta käy ilmi. Sitaatissa ei suoraan todeta, että Postin toiminnassa 

olisi voinut olla moitteita, kun taas epäilys Rinteen ja Paateron toimien rehellisyydestä 

tuodaan suoremmin esiin ja esitetään skandaalin ydinkysymyksenä. Näin ollen Rinne ja 

Paatero esitetään epäilyttävämpinä toimijoina. Jopa silloin, kun tuodaan esille ajatus siitä, 

että kyseessä olisi voinut olla väärinkäsitysten sarja, Rinne ja Paatero maalataan 

kyseenalaisina ja jopa epäluotettavina henkilöinä. Kuten todettua, ajatus Postin toimien 

mahdollisesta moitittavuudesta on painettu taka-alalle tässä kehyksessä, ja tapauksen 

epäluotettavina tahoina esitetään Rinne (ja Paatero).  

Rinnettä  ei esitetä epäluotettavana toimijana vain hänen oletetun epärehellisyytensä 

vuoksi, vaan muidenkin negatiivisten ominaisuuksien ja toimintansa johdosta. Täten 

kehyksessä Rinne esitetään vallan sokaisemana “sählääjänä”, joka puuttui liian voimakkaasti 

työmarkkinakysymyksiin ja -neuvotteluihin työntekijäjärjestöjen puolesta, sekä toimi liian 

yksinvaltaisesti valtion omistajapolitiikan suhteen. Näin ollen Helsingin Sanomat omaksuu 

saman kritiikin, jota kokoomus ja keskusta esittivät Rinnettä kohtaan. Rinne esitetään 

vallanhimoisena toimijana, joka ei ymmärtänyt oman valtansa rajoja. Näin ollen hänen 
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poliittinen alennustilansa, jota hänen oletettu epärehellisyytensä vauhditti, oli tässä 

esitystavassa miltei väistämätön. Rinteen esittäminen vallanhimoisena ja muiden asioihin 

puuttuvana, ja niin ollen epäluotettavana, toimijana näkyy muun muassa seuraavissa 

tekstinpätkissä: 

 

“Pääministeri Antti Rinne (sd) astui Posti-kriisissä hallitsijoille tuttuun 

ansaan. 

Hän kuvitteli valtansa liian suureksi, päätti asioista hallituksen kantaa 

kysymättä, sotkeutui sanoihinsa, joutui erottamaan tukijansa ja ystävänsä, 

ja näki arvovaltansa hupenevan.[…] 

Rinteen tavoite oli sinänsä alusta asti yksinkertainen. Hän halusi välttää 

Postin lakot ja estää sen, että Postin pienipalkkaisimmat työntekijät eivät 

joutuisi hakemaan toimeentuloaan kahdelta eri luukulta, palkkana ja 

toimeentulotukena. 

Tuota tavoitetta hän ajoi liian yksinvaltaisesti, ja saa nyt maksaa siitä.[…] 

Osa ongelmista selittyi Rinteen puhetyylillä – kun hän huomasi, että 

päälauseessa sanottu viesti ei näyttänyt menneen läpi, hän kärjisti viestiä. 

Tuo puhetapa saattoi sopia ay-pomolle, mutta pääministerille viimeistään 

se kolmas sivulause on kohtalokas. Näin on, koska pääministerin jokainen 

sana on teko.[…] 

Yksi selitys Rinteen puheiden monimerkityksellisyydelle voi johtua Rinteen 

juristin koulutuksesta. Juristeille on ominaista kertoa se osa totuudesta, 

jonka he haluavat. Muu jää auki, eikä siitä voi heitä heidän mielestään 

syyttää.[…] 

Maailma on pullollaan maita, joissa pääministeri tai presidentti leikkii 

keisaria ja päättää yksin kaikesta. Eri mieltä olevat ministerit erotetaan. 

Valta tunnetusti sokaisee. Juuri valtaan liittyvien suuruuskuvitelmien takia 

tarvitaan instituutioiden antamia rajoja tuota vallanhimoa hillitsemään. 
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Omistajaohjauksen linjaukset tehdään hallitusohjelmassa ja hallituksen 

talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa, ei pääministerin mahtikäskyillä 

– paitsi jos hallitus siihen suostuu.” (HS 42) 

“Kokon sopan syy saattaakin olla se, että keittäjiä on ollut liian vähän. 

Niitä on ollut käytännössä vain yksi. 

“Valtio olen minä”. 

Näin sanoi aikoinaan Ranskan kuningas Ludvig XIV. 

Jos Ranskan valtionhallinnossa olisi tuolloin 1600- ja 1700-lukujen 

taitteessa ollut erillinen yksikkö kuningaskunnan valtionyhtiöiden 

hallinnoimiselle, Aurinkokuningas olisi varmaankin voinut sanoa: Valtion 

omistajaohjaus olen minä.[…] 

Yksittäisissä asioissa omistajan puhevaltaa valtionyhtiöissä käyttää 

omistajaohjauksesta vastaava ministeri. Hänen toimivaltaansa kuuluu 

yksittäisissä asioissa ilmaista valtion tahto. 

Laajemmissa linjavedoissa päätöksen tekee koko hallitus. Valtion 

omistajaohjauksen linjaaminen ei siis ole vain pääministerin vastuulla. 

Rinteellä on varmasti puuttumisessaan ollut hyvä tarkoitus. Eikä innokkuus 

sinänsä ole synti. Mutta jos yrittää liikaa ja säätää kaikkia asioita, siitä 

tulee soppa.” (HS 27) 

“Rinteen tapa rientää ministereittensä avuksi esimerkiksi eduskunnan 

kyselytunnilla muistuttaa puuha-Peteä, joka kuvittelee olevansa eteväkin 

remonttimies, mutta joka tulee vain pahentaneeksi asiaa omilla 

viritelmillään. 

Pääministerin pitää toki tukea ministereitään ja ottaa iskuja vastaan 

heidän puolestaan. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että sivutuotteena polkee 

itsensä ja ministerinsä entistä syvemmälle suon silmään.” (HS 23) 
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“Keskustalaisten epäluottamus kohdistui juuri Rinteeseen. Epäilyn 

taustalta voi tunnistaa Rinteen toimintatavat: ammattiyhdistysjohtajana 

hän on tottunut kovakouraiseenkin päätöksentekoon.” (HS 57) 

 

Nämä näkemykset eivät esitä Rinnettä kovin mairittelevassa valossa. Pikemminkin hän 

näyttäytyy tässä esitystavassa parhaimmillaan hyväntahtoisena tunarina, ja pahimmillaan 

vallanhimoisena tyrannina, joka on verrattavissa Aurinkokuninkaana tunnettuun Ranskan 

hallitsijaan Ludvig XIV:een. Myös hänen ammattiyhdistystaustansa esitetään mahdollisena 

syynä hänen vääränlaiselle tai sopimattomalle johtamistyylille. Näin ollen Rinteen 

epäluotettavuus ei kumpua vain hänen oletetusta epärehellisyydestä, vaan myös siitä, että 

hän ei ymmärrä oman valtansa rajoja, tai koska hän “sählää” tai “huseeraa” liikaa 

työmarkkinakysymyksissä. Ajatus Rinteestä “sählääjänä”, joka ei ymmärrä oman valtansa 

rajoja, tulee selkeästi esille myös seuraavissa tekstinpätkissä: 

 

“Näyttääkin siltä, että Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne saa aikaan Sdp:n 

kannalta hyviä asioita, mutta kylvää viestinnällään ympärilleen 

selittämätöntä kaaosta. 

HS kertoi marraskuun alussa, kuinka Rinne soittelee ahkerasti erilaisille 

päätöksentekijöille ja heittelee ideoita, kritiikkiä ja neuvoja – joskus 

pyytämättä. Tarkoitus saattaa olla hyvä, mutta lopputulos voi olla sekava. 

Roolipelikielellä Rinteen toimintatapa on Sdp:n näkökulmasta chaotic good 

– hyväntahtoinen mutta kauniisti sanottuna impulsiivinen.” (HS 29) 

“Jos viime kaudella porvarihallitus pelasi työnantajan pussiin, nyt tilanteen 

voisi kuvitella olevan toisin. Onhan Sdp työväenpuolue – joten voisi veikata, 

että työnantajat on nyt vuorostaan jätetty mopen osaan. 

Onko asia todella näin, sitä on vaikea konkreettisesti todentaa. Mutta 

ilmeisesti näin työnantajaleirissä moni kokee. Eikä Antti Rinteen 

huseeraaminen postikiistan taustalla ole ainakaan hälventänyt tätä 

mielikuvaa.” (HS 11) 

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006295073.html
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“Voi myös olla, että Sdp:n Paaterolle luoma ”emme vain ymmärtäneet” -

puolustus on tosiasiassa tarkoitettu suojaamaan pääministeri Rinnettä, 

joka vaikuttaa olleen säätämässä Postin työoloja kädet savessa 

kyynärpäitään myöden. Ehkä oikeat poliittiset kysymykset eivät liitykään 

siihen, mitä papereissa luki vaan siihen, mitä ihmettä pääministeri oikein 

työmarkkinoilla puuhaa.” (HS 8) 

 

Täten näissä tekstinkappaleissa tuodaan esille näkemystä, että Rinne oli sopimattomalla 

tavalla “säätämässä” tai “huseeraamassa” työmarkkinaneuvotteluissa palkansaajien 

puolella. Poliittisen johdon puuttumista työmarkkinakysymyksiin (ainakin palkansaajien 

puolella) pidetään tässä esitystavassa luontaisesti negatiivisena tai moitittavana asiana, ja 

Helsingin Sanomat omaksuu tässä asiassa keskustan ja kokoomuksen kritiikin silloista 

pääministeriä kohtaan. Toisaalta lehdessä esiintyy myös muutama huomio siitä, että 

porvarihallitukset ovat toimineet työmarkkinaneuvotteluissa työnantajien puolella. Se, oliko 

tämä kritiikki yhtä ankaraa kuin Rinnettä kohtaan esitetty, on mielenkiintoinen kysymys, 

mutta ei kuulu tämän tutkimuksen piiriin. Joka tapauksessa Rinteen toiminta tässä 

esitystavassa esitetään liian aktiiviseksi työntekijöiden asian ajamisessa, vaikka välillä 

myönnetäänkin, että hänen tarkoituksensa olivat mahdollisesti hyvät. On kuitenkin 

huomionarvoista, että kirjoittelussa ei vain tyydytä kritisoimaan Rinteen puuttumista 

työmarkkina-asioihin ja todeta, että pääministerin pitäisi pysyä moisista asioista erossa, 

vaan Rinteestä maalataan todella negatiivista kuvaa joko vallan sokaisemana johtajana tai 

vähintäänkin epäpätevänä ja “huseeraavana” tunarina. Täten Rinteestä muodostuu kuva 

kauttaaltaan epäluotettavana ja epäpätevänä poliittisena johtajana, koska hän ei ymmärrä 

oman valtansa rajoja ja “huseeraa” liikaa asioissa, jotka eivät hänelle kuulu. 

Ongelmien ja syiden määrittelyn osalta tässä kehyksessä painottuu näkemys Rinteestä (ja 

Paaterosta) epäluotettavina toimijoina. Lähinnä vain heidän rehellisyytensä ja toimintansa 

asetetaan kyseenalaiseksi, ei Postin, joka oli kiistan toinen merkittävä osapuoli. Kehyksessä 

oli myös painettu taka-alalle näkemys, jonka mukaan kyseessä olisi voinut olla pitkälti 

väärinymmärrysten/huonon kommunikaation epäonninen sarja. Silloinkin, kun tämä 

mahdollisuus nostettiin esiin, siihen suhtauduttiin skeptisesti, ja varsinkin Rinteen toimintaa 

kyseenalaistettiin vahvasti. Näin ollen skandaalin perimmäisen syyn nähtiin tässä kehyksessä 
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olevan erityisesti Rinteen toimintatapa. Hänen rehellisyytensä asetettiin vahvasti 

kyseenalaiseksi ja häntä pidettiin liian yksinvaltaisena tai “huseeraavana”. Skandaalin toisen 

merkittävän osapuolen, Postin, toimintaa ei kyseenalaistettu juuri lainkaan, vaan Postin 

hallitus esitettiin lähinnä rautaisina ammattilaisina, jotka olivat miltei kaiken epäilyksen 

yläpuolella. Täten Rinteen kritiikkiä Postin hallitusta kohtaan ei otettu tässä kirjoittelussa 

vakavasti, vaan sen nähtiin jopa lisäävän epäilyjä Rinteen toimintaa kohtaan. 

Moraalisen arvioinnin ja tulkinnan osalta tässä kehyksessä painotettiin valehtelun 

tuomittavuutta ja se esitettiin vakavimpana syntinä Suomen poliittisessa kulttuurissa. Tämä 

näkemys painottui erityisesti seuraavissa tekstinkappaleissa:  

 

“Kiistassa on ison poliittisen kriisin siemen, koska sen ytimessä on kysymys 

valehtelusta. 

Jos kävisi ilmi, että joku ministereistä olisi valehdellut, olisi tämän 

ministerin vaikea jatkaa tehtävässään. 

Tässä tilanteessa hallituskumppaneiden pitäisi arvioida, luottavatko ne yhä 

kumppaniinsa ja kumppanipuolueen ministerivalintoihin. Äärimmäisessä 

tilanteessa asetelma voisi uhata koko hallituksen toimintakykyä ja 

yhteistyön jatkoa, mutta tällaisesta ei ainakaan vielä ole merkkejä.” (HS 

14) 

“Kysymys on poliittisesti tulenarka, koska se kiertyy epäilykseen 

suoranaisesta valehtelusta. 

Tietoinen valehtelu on politiikassa niin suuri tabu, että Suomen 

eduskunnassa koko sanan käyttäminen on hyvien tapojen vastaista. Jos 

eduskunnan suuressa salissa puhuu valehtelusta, saattaa saada 

eduskunnan puhemieheltä moitteet.” (HS 31) 

“Näistä teemoista erillinen on kysymys toiminnan periaatteista. 

Totuudessa pysyminen, varsinkin eduskunnan edessä, on asia, josta 

puolueiden täytyy yhdessä pitää kiinni. […] 
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Maailmalla on esimerkkejä, miten poliittinen kulttuuri rämettyy, jos 

totuudessa pysymiseen ei suhtauduta vakavasti. Suomessa asiaa on puitu 

aika ajoin. 

Eduskunnan on hyvä käydä asia kunnolla läpi. Osa keskustelusta kohdistuu 

poliittisiin erimielisyyksiin, mutta periaatteet eivät saa silti jäädä jalkoihin.” 

(HS 20) 

 

Näin ollen tässä kehyksessä valehtelu esitetään kaikkein vakavimpana rikkeenä Suomen 

politiikassa, johon syyllistyneiden henkilöiden olisi vaikea jatkaa tehtävissään ja nauttia 

edelleen luottamusta. Koska Rinteen (ja Paateron) rehellisyys esitetään tässä kehyksessä 

vähintään kyseenalaisena (ja implisiittisesti heidät esitetään valehtelijoina) tämä kehys luo 

kuvaa heistä moraalisesti arveluttavina toimijoina, joiden edellytykset jatkaa tehtävissään 

ovat vähintään hatarat. Täten tämän kehyksen moraalinen arviointi on sidoksissa sen 

kausaaliseen tulkintaan. Koska Rinne (ja Paatero) esitetään moraalisesti arveluttavina 

toimijoina, heidän poliittinen alasajonsa näyttäytyy miltei vääjäämättömältä. Jos he todella 

syyllistyivät suomalaisen politiikan vakavimpaan rikkeeseen (kuten kehyksessä vahvasti 

vihjaillaan) heidän lopullinen eronsa näyttäytyy tässä kehyksessä ainoalta oikealta 

lopputulokselta. Postin johdon eroamista taas ei kirjoittelussa pidetty vakavasti otettavana 

tulevaisuudennäkymänä. Rinne esitetään myös moraalisesti kyseenalaisena toimijana siinä 

mielessä, että hänet esitetään vallan sokaisemana hahmona, jonka toimintatapa on lähes 

epädemokraattista ja liian yksinvaltaista. Myös tässä mielessä hänen eronsa näyttäytyy 

tässä kehyksessä oikealta lopputulokselta, sillä hänen toimintatapansa esitetään 

suomalaiseen poliittiseen kulttuuriin sopimattomana.  

Tässä kehyksessä Rinteen ja Paateron rehellisyys asetettiin hyvin kyseenalaiseksi, ja 

kehyksen keskiössä oli kysymys luotettavuudesta ja totuudenmukaisuudesta. Tämä heijastui 

myös siinä, että sanavalintojen ja fraasien osalta tässä kehyksessä painottuivat “valehtelun”, 

“totuudenmukaisuuden” ja “luottamuksen” käsitteet. Näin ollen esitettiin muun muassa, 

että “Kiistassa on ison poliittisen kriisin siemen, koska sen ytimessä on kysymys 

valehtelusta” (HS 14) ja että “Tietoinen valehtelu on politiikassa niin suuri tabu, että 

Suomen eduskunnassa koko sanan käyttäminen on hyvien tapojen vastaista” (HS 31). Lisäksi 
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kehyksessä todettiin, että “Maailmalla on esimerkkejä, miten poliittinen kulttuuri rämettyy, 

jos totuudessa pysymiseen ei suhtauduta vakavasti” (HS 20)  ja että “Kun arvioidaan 

luottamusta Rinteeseen, arvioidaan tämän yhtälön pitävyyttä. Onko Paatero pitänyt Rinteen 

pimennossa, vai olisiko Rinne voinut tietää jotakin enemmän?” (HS 31) Luottamuksen käsite 

korostuu myös todettaessa, että “Tässä on myös luottamuspulan ydin: onko Rinne puhunut 

totta eduskunnalle vai ei. Ainakin hänen lausuntonsa ja selityksensä etenkin valtionyhtiö 

Postin ”kuuliaisuudesta” omistajaohjaajalleen ovat matkan varrella muuttuneet.” (HS 32) 

Näin ollen näillä sanavalinnoilla vahvistettiin näkemystä, että skandaalin keskiössä oli 

väärinymmärrysten tai huonon kommunikaation sijasta valehtelu ja luottamuksen 

rapautuminen. Koska juuri erityisesti Rinne esitettiin ainakin epäsuorasti epärehellisenä 

hahmona, hänestä välittyi kuva tässä kehyksessä epäluotettavana poliittisena johtajana. 

Kehyksessä esiintyneet sanavalinnat ja fraasit vahvistavat lisäksi kuvaa Rinteestä 

yksinvaltaisena ja epäpätevänä poliittisen johtajana. Kuten edellä esitettiin, tässä 

kehyksessä Rinne oli hahmo, joka “yksinvaltaisesti” “leikki keisaria” (HS 42), oli tottunut 

“kovakouraiseen päätöksentekoon” (HS 57) ja toimi tavalla, jota voisi verrata 

Aurinkokuninkaaseen (HS 27). Hänet esitettiin myös uskomattoman epäpätevänä 

poliittisena johtajana, jonka toimia luonnehdittiin muun muassa termeillä “huseeraaminen” 

(HS 11) ja “säätäminen” (HS 8), ja tämän johdosta häntä verrattiin myös sähläävään Puuha-

Peteen (HS 23), jonka toimet vain pahensivat asioita entisestään. Kaikki tämä alleviivasi 

näkemystä, että Rinne oli epäluotettava poliittinen johtaja. 

Tässä kehyksessä näkyy selvästi muun muassa Thompsonin (2000) painottama 

luotettavuuden merkittävyys. Koko skandaalin ydin ymmärretään tässä kehyksessä olevan 

kysymys siitä, valehteliko johtava poliitikko jostain merkittävästä asiasta, joka olisi 

automaattisesti johtanut luottamuksen menetykseen. Kehyksessä tuotiin selvästi esille 

ajatus, että valehtelun takia luotettavuutensa menettänyt poliittinen johtaja ei voi jatkaa 

tehtävissään. Näin ollen Rinteen ero näyttäytyi tässä kehyksessä luonnolliselta 

lopputulokselta, vaikka kirjoittelussa ei suoraan vaadittu Rinteen eroa. Sen lisäksi, että 

Rinteen rehellisyys asetettiin kyseenalaiseksi, hänet esitettiin epäluotettavana toimijana 

myös vallanhimonsa takia. Näin ollen hänen luotettavuutensa rapautuminen esitettiin osana 

jatkumoa, johon kuului liiallinen vallankäyttö ja sekaantuminen asioihin, jotka eivät hänelle 

pääministerinä kuuluneet. Epärehellisyys eduskunnan edessä oli viimeinen naula Rinteen 
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poliittiseen arkkuun, ja hänen luotettavuutensa lopullinen musertaja. Täten Posti-kiista oli 

tässä kehyksessä hyvin selkeä esimerkki Thompsonin esittelemästä tyypillisestä poliittisesta 

skandaalista, sillä tässä esitystavassa luotettavuuden menetys oli aivan asioiden keskiössä ja 

merkittävimmässä roolissa. 

Thompson (2000) painotti teoriassaan myös moraalisten rajojen rikkomista nykyajan 

poliittisen skandaalin merkittävänä osana. Tältäkin osin Helsingin Sanomien kirjoittelu tässä 

kehyksessä myötäili Thompsonin teesiä. Kuten todettua, tämän kehyksen moraalisessa 

arvioinnissa painotettiin valehtelun tuomittavuutta ja vakavuutta. Se esitettiin kaikkein 

vakavimpana syntinä suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa. Kehyksessä tuotiin myös esille 

näkemys, että valehtelulla tulisi olla vakavat seuraamukset syyllisille. Koska Rinteen 

rehellisyys asetettiin tässä kehyksessä vähintäänkin kyseenalaiseksi, hänen eronsa näyttäytyi 

miltei vääjäämättömältä. Näin ollen Rinne oli rikkonut tämän kehyksen esitystavan mukaan 

suomalaisen politiikan kaikkein huomattavinta moraalista rajaa, sillä hänet esitettiin ainakin 

epäsuorasti epärehellisenä toimijana.  

Rinne rikkoi tämän kehyksen esitystavan mukaan moraalisia rajoja myös vallanhimonsa 

johdosta. Rinne esitettiin moraalisesti kyseenalaisena toimijana, jonka vallanhimo esti häntä 

näkemästä valtansa rajoja. Näin ollen Rinne ei ollut ylittänyt moraalisia rajoja vain 

epärehellisyydellä, vaan myös lähes epädemokraattisella käytöksellään, jossa hän 

sopimattomalla tavalla yritti hallita liian yksinvaltaisesti. Valehtelu esitettiin tuomittavana, 

mutta niin myös Rinteen vallanhimoiset toimet ja sekaantuminen työmarkkinakysymyksiin 

ja omistajaohjaukseen, jota pidettiin pääministerille luontaisesti sopimattomana. Näin ollen 

Rinne oli tässä esitystavassa rikkonut monia suomalaisen poliittisen elämän normeja. 

Näin ollen tämän kehyksen osalta Helsingin Sanomien kirjoittelu oli johdonmukainen 

Thompsonin teesin mukaan, jossa esitetään, että luottamus ja moraalisten rajojen ylitys 

ovat nykyajan poliittisen skandaalin keskiössä. Kuten todettua, Rinteen luotettavuus ja 

rehellisyys asetettiin tässä kehyksessä vähintäänkin kyseenalaiseksi, ja hänen toimintansa 

esitettiin epäilyttävänä ja jopa tuomittavana. 

Thompsonin teoriassa skandaalit ovat merkki myös politiikan henkilöitymisestä ja 

henkilökohtaisten ominaisuuksien painottumisesta, mikä liittyy tabloidisaation tai 
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viihteellistymisen ilmiöön. Näin ollen voi tarkastella, oliko tässä kehyksessä viitteitä 

poliittisen uutisoinnin tabloidisaatiosta tai viihteellistymisestä. 

Rinteen rehellisyys asetetaan vahvasti kyseenalaiseksi tässä kehyksessä. Lisäksi tässä 

kehyksessä painotetaan tietyssä mielessä Rinteen henkilökohtaisia ominaisuuksia ja 

arvostellaan häntä melko rajusti henkilönä. Hänet esitetään epäpätevänä sählärinä, joka 

puuttuu asioihin, jotka eivät hänelle kuulu. Lisäksi hänet esitetään vallan sokaisemana 

poliittisena johtajana, jolla on taipumusta epädemokraattiseen mielenlaatuun ja 

johtamiseen, mahdollisesti hänen ammattiyhdistystaustansa vuoksi. Hänet esitetään Ludvig 

XIV:een verrattavissa olevaan vallanhimoiseen hahmoon, joka pyrki toimimaan liian 

yksinvaltaisesti. Tässä kehyksessä ei kuitenkaan puitu täysin tabloidimaisella tavalla Rinteen 

yksityiselämää tai spekuloitu Rinteen luonteenpiirteillä, jotka eivät liittyneen politiikkaan 

millään tavalla. Hänet kuitenkin esitettiin sopimattomana henkilönä poliittiseksi johtajaksi 

osin hänen negatiivisten henkilökohtaisten ominaisuuksiensa, kuten vallanhimonsa ja 

päsmärimäisen luonteensa, takia. 

Tabloidisaatiossa on myös kyse uutissisällön trivialisoitumisesta, viihteellistymisestä ja 

sensaationhakuisuudesta. Kehyksessä ei ole viitteitä trivialisoinnista, mutta voisi väittää, 

että tässä kehyksessä esiintyy tiettyjä sensaationhakuisia piirteitä. Tämän kehyksen 

taustaoletuksena on se, että joku toimija oli valehdellut ja epärehellisyytensä kautta 

aiheuttanut tämän kriisin. Ajatus siitä, että kyseessä olisi voinut olla vain onnettomien 

väärinkäsitysten ja huonon kommunikaation sarja, oli painettu taka-alalle, ja Rinne esitettiin 

ainakin epäsuoraan epärehellisesti (tai vähintään erittäin epäselvästi) toimineena hahmona. 

Tämä asetelma loi uutisointiin sensaatiomaisuuden piirrettä, sillä selvästikin skandaali on 

paljon sensaatiomaisempi, jos siinä on kyse johtavan poliitikon valehtelusta kuin pelkästä 

huonosta kommunikaatiosta tai väärinkäsityksistä (joiden mahdollisuus mainittiin 

muutaman kerran vain ohimennen). Kuten todettua, myös mahdollisuus, että Postin johto 

olisi voinut toimia epäselvästi tai epärehellisesti, oli häivytetty miltei kokonaan. Näin ollen 

kehyksessä luotiin jokseenkin sensaatiomaista asetelmaa korostamalla ajatusta, että joku 

(todennäköisesti Rinne) oli valehdellut ja oli syyllinen tapahtumiin. Syyllisten etsiminen ja 

niillä spekuloiminen on paljon sensaationhakuisempaa kuin sen korostaminen, että kyseessä 

olisi voinut olla huonon kommunikaation ja/tai väärinkäsitysten epäonninen sarja. 
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Rinne myös esitettiin jokseenkin sensaatiomaisesti poliittisen maailman huipulle 

sopimattomana hahmona, sillä hän oli sokaistunut vallastaan tai yritti käyttää sitä liian 

yksinvaltaisesti. Kehyksessä mentiin pidemmälle kuin vain sen pohtimiseen, oliko Rinteeltä 

asiallista puuttua työmarkkinakysymyksiin ja omistajaohjaukseen, ja hänet esitettiin 

vallanhimoisena poliittisena johtajana. Vallanhimo tietyn poliittisen johtajan toimien 

motivaattorina on melko sensaationhakuista kirjoittelua, sillä tässä esitystavassa 

spekuloidaan henkilön syvimmistä motiiveista hyvin negatiivisella ja dramaattisella tavalla. 

Kuten todettua, kehyksessä tuotiin esiin myös ohimennen ajatus, että Rinteen aikomukset 

saattoivat olla hyvät, mutta henkilön esittäminen vallanhimoisena tai vallan sokaisemana on 

silti melko negatiivinen esitystapa. Näin ollen tässä kirjoittelussa oli viitteitä uutisoinnin 

tabloidisaatiosta, sillä Rinne esitettiin jokseenkin sensaatiomaisella tavalla vallanhimoisena 

hahmona, jonka negatiiviset ominaisuudet johtivat hänen poliittiseen alasajoonsa. 

 

5.2.2 Politiikka pelinä- kehys 

 

Tässä kehyksessä politiikka esitetään likaisena pelinä, jossa keskeisten tekijöiden toimintaa 

ei välttämättä ohjaa ylevät periaatteet rehellisyyden arvostamisesta, vaan omien etujen 

tavoittelu ja kostonhimoiset motiivit. Tässä kehyksessä Posti-skandaali esitetään 

dramaattisena poliittisena pelinä, jossa keskusta yritti määrätietoisesti päästä Rinteestä 

eroon omista syistään. On tietenkin selvää, että keskustan julkisella luottamuksen 

vetämisellä oli merkittävä rooli Rinteen erossa, mutta tässä kehyksessä pyritään 

maalaamaan spekulaation kautta kuvaa tilanteesta, jossa keskusta yritti sabotoida Rinnettä 

omien poliittisten päämääriensä vuoksi sekä tietynlaisen kostomentaliteetin takia. Tässä 

kehyksessä painottuukin näkemys, jonka mukaan keskusta olisi edelleenkin ollut katkera 

SDP:lle Anneli Jäätteenmäen eron vuoksi, jossa SDP:n luottamuksen vetäminen 

pääministeriltä näytteli huomattavaa roolia. Tämä kehys myös painottaa keskustan 

hupenevaa kannatusta osasyynä (tai oikeana syynä) heidän halulleen päästä Rinteestä 

eroon. Näin ollen tämän kehyksen esitystavassa rehellisyydellä tai luottamuksella tai muilla 

ylevillä periaatteilla ei ollut juurikaan tekemistä Rinteen kaatumisen kanssa, vaan kyseessä 



   
 

  53 
 

oli poliittinen peli, jossa toimijat yrittivät piilotella todellisia motiivejaan puheillaan 

luottamuksesta ja rehellisyydestä.  

Ajatus keskustasta kostonhimoisena toimijana näkyy esimerkiksi näissä tekstinpätkissä. 

 

“Rinteen ”Posti-gatea” on verrattu pääministeri Anneli Jäätteenmäen 

(kesk) eroon johtaneeseen ”Irak-gateen”. Maanantain aikana muotojen 

yhtäläisyys alkoi käydä selvemmäksi. Osalla keskustaväestä saattoi 

hyvinkin olla haluja maksaa potut pottuina. 

Esillä ollut ratkaisu hallituskriisiin oli sekin toisinto Jäätteenmäen 

kohtalosta: pääministeri vaihtuisi, muu hallitus jatkaisi entisellään. 

Nykyhallituksen pääpuolueet Sdp ja keskusta eivät halua uusia vaaleja, sen 

verran heikko on kummankin kannatus.” (HS 35) 

“Keskustassa vielä jotkut muistavat, kuinka Anneli Jäätteenmäki sai 

vuonna 2003 lähteä pääministerin paikalta, kun Sdp veti tukensa pois 

hallituskumppanilta. Silloin Sdp ilmoitti tuen lähdöstä eduskunnassa 

muistilapulla, jossa luki ”lyhyen kaavan mukaan vain pääministerivaihdos, 

ei muita muutoksia”. Lauantaina puolueen puheenjohtaja Katri Kulmuni 

totesi HS:lle, että ”hallitusohjelma on hyvä ja keskusta on siihen 

sitoutunut”. Henkilöihin hän ei ottanut kantaa. Keskusta muistaa, että 

yhteistä ohjelmaa voi jatkaa, vaikka vetäjä vaihtuisikin.” (HS 29) 

 

Ajatus Jäätteenmäen erosta Rinteen eron taustalla tuotiin myös esiin seuraavissa 

tekstinkappaleissa: 

 

“Iltalehden jutun mukaan Rinnettä olivat voimallisesti kaatamassa 

”yrittäjähenkiset ja uskonnollisiin herätysliikkeisiin sidoksissa olevat 

miehet”. Lisäksi lehden mukaan isossa roolissa olivat eteläpohjalaiset, 

jotka eivät ole unohtaneet Anneli Jäätteenmäen kohtaloa vuonna 2003. 
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Silloinhan demarit pakottivat Jäätteenmäen eroamaan pääministerin 

paikalta.” (HS 52) 

“Keskusta oli ilmeisesti laskenut sen varaan, että Sdp tekisi Jäätteenmäet. 

Tällä viitataan siis vuoteen 2003, jolloin hallituksen kakkospuolue Sdp 

ilmoitti menettäneensä luottamuksensa keskustalaiseen pääministeriin 

Anneli Jäätteenmäkeen. Keskusta teki silloin johtopäätökset ja vaihtoi 

lennosta Jäätteenmäen paikalle Matti Vanhasen pääministeriksi.” (HS 39) 

 

Jäätteenmäkeä huomattavammassa roolissa tässä kehyksessä esitettiin kuitenkin keskustan 

halu hankkiutua eroon Rinteestä erityisesti oman hupenevan kannatuksensa ja kylmän, 

poliittisen laskelmoinnin vuoksi. Tämä ajatus näkyy muun muassa seuraavissa 

tekstinkappaleissa: 

 

“Rinne kertoi, että aikoo aamupäivän aikana tavata hallituskumppanit ja 

haluaa siis keskustalta selkeät perusteet siihen, että miksi keskusta on sitä 

mieltä mitä on.  

Selkeitä perusteita Rinne kuitenkaan tuskin tulee saamaan. Keskusta on 

tyytymätön tapaan, jolla Rinne on selittänyt toimintaansa Posti-jupakassa. 

Tuskinpa keskusta tulee tiistaina siltikään mittatikulla näyttämään, mikä 

yksittäinen asia oli heidän mielestään Rinteen selityksissä pielessä. 

Kyse on luottamuksesta. Ja luottamus on abstraktio, jossa ei takerruta 

lillukanvarsiin. Sitä joko on tai ei ole. 

Luottamus on ylevä sana – jolla politiikassa usein yritetään perustella 

jotain paljon raadollisempaa. 

Pohjimmiltaan kyse tässäkin hallituskriisissä on siitä, että sekä keskusta 

että Sdp ovat kannatusalhossa ja yrittävät nyt laskeskella eri skenaarioiden 

vaikutusta omaan kannatukseensa. Luottamuspuhe vain tähän päälle 

ripoteltu savuverho. 
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Keskustalle tekisi hyvää saada selkävoitto Sdp:stä. Sdp tuskin haluaa noin 

vain heittäytyä selälleen, koska se näyttäisi kannattajien silmissä niin 

pahalta.” (HS 39) 

“Maanantain ryhmäkokouksessa keskustalaisten tunnelma oli synkkä. 

Whatsapp-viestien vuotamista pidettiin pahimman laatuisena 

epäluottamuksen osoituksena ja omien pettämisenä. Kyräilystä huolimatta 

keskustalaiset olivat yksimielisiä siitä, että Rinteen pitää lähteä. 

Puheenvuoroista selvisi, että kyse ei ollut pelkästään Postista vaan 

laajemmin pääministerin tavasta toimia. Rinne on koko 

pääministerikautensa ajan ollut puheissaan arvaamaton ja aiheuttanut 

hallituskumppaneille jatkuvia yllätyksiä. […] 

Kannatusahdinko rohkaisi keskustaa tekemään riskialttiin liikkeen. Samalla 

on kuitenkin vaikea hahmottaa, mitä puolue kuvittelee siitä poliittisesti 

hyötyvänsä. Uuden puheenjohtajan on toki hyödyllistä näyttäytyä 

julkisuudessa demareita kyykyttävänä vahvana johtajana. Kolumneissa 

Kulmunin kriisin aikaisia esiintymisiä moitittiin kuitenkin aroiksi.” (HS 52) 

“Mutta miksi keskusta lopulta käänsi selkänsä Antti Rinteelle ja aiheutti 

historiallisen poliittisen jännitysnäytelmän? 

Viime viikon pyörityksessä näytti helposti siltä, että kyse oli ennen kaikkea 

Rinteen sähläyksestä Posti-vyyhdissä ja keskustan omasta paniikista 

hupenevan kannatuksensa edessä. 

Syyt ovat kuitenkin syvemmällä. Keskustan puheenjohtaja, uusi 

valtiovarainministeri Katri Kulmuni avasi vihdoin niitä maanantaina 

julkaisemassaan kirjoituksessa. 

Vaikka Kulmuni itse ei asiaa näin suoraan ilmaisekaan, hänen viestinsä on 

selvä: Antti Rinne yritti pääministerinä omapäisesti puolustaa 

työntekijäpuolen etuja ja viedä Suomea enemmän vasemmalle kuin 

keskusta oli valmis hyväksymään.” (HS 59) 
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Näissä tekstinkappaleissa tuodaan hieman esille luottamuspulaa ja Rinteen “sähläystä”, 

mutta pohjimmiltaan tämän esitystavan mukaan tapahtumavyyhdin ytimessä oli keskustan 

poliittinen laskelmointi ja poliittinen peli. Näin ollen keskustan huoli sekä hupenevasta 

kannatuksesta että Rinteen johtaman hallituksen ideologisesta suunnasta olivat 

huomattavasti merkittävämmässä asemassa kuin huoli luottamuksesta ja rehellisyydestä. 

Tämän kehyksen ajatus koko tapauksesta vain poliittisena pelinä näkyy myös edellä 

siteeratuissa teksteissä esiintyvissä näkemyksissä, joiden mukaan keskustalle oli tärkeää 

saada “selkävoitto” SDP:stä, ja että Kulmunille olisi poliittisesti hyödyllistä “kyykyttää” 

hallituskumppaniaan. Tämä näkemys keskustan halusta julkisesti uhmata tai saada 

“selkävoitto” SDP:stä oman poliittisen etunsa ajamisen vuoksi heijastuu myös seuraavissa 

tekstinkappaleissa: 

 

“Jos keskusta siis haluaa kaataa Rinteen, mahdollisuus siihen on olemassa. 

Rinteen pelastukseksi voi kuitenkin koitua se, että vaihtoehdot ovat monien 

kannalta vielä huonompia. Uusia vaaleja tuskin haluaa kukaan. Keskusta 

rypee itsekin HS-gallupissa 11,7 prosentissa vihreiden takana.  

Haluaisiko keskusta keikuttaa hallituksen työrauhaa, kun sille kuitenkin on 

luvassa soten maakuntamalli? Rinteen korvaaja saattaisi myös nostaa 

Sdp:n kannatusta ja vahvistaa sen asemaa hallituksessa. Toisaalta jo 

Rinteen uhkailu saa Kulmunin näyttämään vahvalta, ja ulosajo ehkä vielä 

vahvemmalta. […] 

Peliteorian lisäksi on vielä ihan tavallinen poliittinen harkinta. Juuri nyt 

kuitenkin Rinteen vahva hahmo säteilee kaaoksen leimaa koko hallituksen 

ylle, eikä se, miltä hallituksen meno näyttää, miellytä läheskään kaikkia 

äänestäjiä, etenkään keskustassa. Kaoottisen leiman vahvuutta suhteessa 

hyötyihin miettii tänään ja huomenna moni, erityisesti keskustassa. Jos 

jokin ei muutu, pääministeristä uhkaa tulla monelle taakka.” (HS 29) 

“Kulmunin haparointiin on myös ymmärrettävä syy. Hän ei halunnut 

suututtaa Sdp:tä enempää kuin on tarpeen. Kulmuni ei sanonut suoraan, 
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että Rinteen pitää erota, mutta toisti moneen kertaan, että keskusta 

haluaa jatkaa hallituksessa. 

Puolueessa varmaan ajateltiin, että nyt Kulmunille tulee suuri tilaisuus 

näyttää johtajuuttaan.  

Keskustan kannattajat hurraisivat, kun puolue näyttäisi kaapin paikan ja 

erottaisi vähintäänkin epäselvästi Posti-kriisissä toimineen pääministerin. 

Kannatus lähtisi nousuun. […] 

Keskustan kannatuksen nousu jää nähtäväksi. Todennäköisesti moni 

suomalainen on varsin hämmentynyt, oliko Suomessa todellakin niin suuri 

poliittinen kriisi, että pääministeri piti erottaa.” (HS 49) 

 

Näissä tekstinkatkelmissa tuodaan esille siis vahvasti ajatusta siitä, että keskustaa motivoi 

pääasiassa halu näyttää “kaapin paikka” SDP:lle ja huoli omasta kannatuksesta. Todellinen 

huoli rehellisyydestä tai sen puutteesta näyttäisi olleen toissijainen asia, tai vain savuverho 

omien tarkoitusperien peittämisessä. Viimeksi mainitussa sitaatissa tuodaan esille jopa 

ajatus, että kriisi ei ollut niin mittava, että se olisi oikeuttanut pääministerin eron. Skeptinen 

asenne rehellisyyden arvostamisesta kriisin selittäjänä näkyy myös tässä tekstinpätkässä: 

 

“Hallituskriisin ydin on siinä, puhuiko pääministeri totta. Jos haluaa yhä 

uskoa politiikkaan yhteisten asioiden hoitona, tämä selitysmalli tarjoaa 

milteipä idyllisen kuvan suomalaisesta todellisuudesta. Ehkä ongelmamme 

ovat sittenkin aika pieniä. Ja toisaalta: Suomi on maailman vähiten 

korruptoituneita maita, ja luottamus viranomaisiin vahvaa. Miksi emme 

vaalisi tätä perintöä?  

Kyynisempi vaihtoehto on se, että Rinteen sekoilu Postin asioissa tarjosi 

tilaisuuden irtiottoihin, jotka olisivat olleet edessä muutenkin. 

Kannatusvuoto perussuomalaisiin jatkuu, ja sekä Sdp:llä että keskustalla 

on paineita luoda nahkansa uudelleen.” (HS 44) 
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Näin ollen tässä kehyksessä Rinteen “sekoilu” oli korkeintaan veruke, jolla keskusta yritti 

hankkiutua Rinteestä eroon, eikä valehtelun tuomittavuus ollut asioiden keskiössä. Tässä 

kohtaa voisi mainita, että kaksi tähän asti puitua kehystä eivät ole täysin toisiaan 

poissulkevia, kuten seuraava tekstinkappale osoittaa: 

 

“Vain kymmenen päivää sitten totuusarvoltaan kyseenalaisten puheiden 

jälkeen eronnut Sirpa Paatero nousee takaisin hallitukseen, vieläpä 

vanhaan tehtäväänsä kuntaministeriksi. 

Väistyvä pääministeri Antti Rinne puolestaan siirtyy yhdelle valtakunnan 

hierarkian keskeisistä paikoista eli eduskunnan varapuhemieheksi. Näin on, 

vaikka viikko sitten hallituskumppani keskusta piti Rinnettä niin 

epäluotettavana, että hänet piti savustaa ulos pääministerin paikalta. 

Miten tämä on mahdollista?[…] 

Kun poliittiset tavoitteet oli saavutettu, luottamus Rinteeseen palasi kuin 

taikaiskusta. Hän olisi voinut kelvata keskustalle jopa ministeriksi ja sopii 

nyt taas valtakunnan huipullekin, vaikka ei puolueen laskelmissa olisi 

monimutkaisine Posti-argumentteineen välttämättä selvinnyt edes 

eduskunnan luottamusäänestyksestä. […] 

Vain yksi näkökulma tuskin riittää antamaan vastausta siihen, onko 

Rinteen ja Paateron paluu lopulta oikein vai ei. Heidän lähtönsä oli 

varmasti myös kylmää peliä, mutta mukana oli myös aito kysymys siitä, 

olivatko he tehtävässään lopulta täysin rehellisiä.” (HS 55) 

 

Tämän näkemyksen mukaan voi ajatella, että vaikka skandaalin taustalla oli keskustan kylmä 

poliittinen peli, rehellisyyden arvostus oli myös huomattavassa roolissa. Rinne 

epäluotettavana toimijana- kehys ja Politiikka pelinä- kehys eroavat kuitenkin merkittävästi 

monessa mielessä. Ensin mainitussa kehyksessä painotettiin huomattavasti enemmän 
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näkemystä valehtelun tuomittavuudesta ja esitettiin Rinne vahvemmin epärehellisenä tai 

ainakin kyseenalaisena toimijana. Politiikka pelinä- kehyksessä taas tuotiin esille enemmän 

ajatusta, että kyseessä oli kylmä poliittinen peli, jossa ylevillä periaatteilla ei juurikaan ollut 

sijaa. Näin ollen huomio kiinnittyi enemmän valtakamppailuun kuin siihen, kuka valehteli ja 

kuinka tuomittavaa se on. Myös moraalisen arvioinnin suhteen kehyksissä oli huomattavia 

eroja.  

Kuten todettua, Rinne epäluotettavana toimijana- kehyksessä painotettiin valehtelun 

tuomittavuutta ja Rinne esitettiin siinä ainakin epäsuorasti epärehellisenä toimijana. Näin 

ollen hän olisi ollut moraalisesti epäsopiva jatkamaan virassaan. Politiikka pelinä- kehyksessä 

taas Rinne ei ollut ainoa moraalisesti arveluttava toimija. Tässä kehyksessä keskusta 

esitettiin vähintäänkin kyseenalaisena toimijana, jota ilmeisesti ajoi pyrkimys parantaa omaa 

kannatustaan ja poliittista asemaansa. Näin ollen sitä ei olisi pääasiassa (tai ollenkaan) 

motivoinut huoli rehellisyyden hyveen arvostamisesta tai luottamuspula, vaan omat 

poliittiset laskelmointinsa. Julkisissa lausunnoissaan keskusta painotti luottamuspulaa 

Rinteeseen, ja näin ollen ainakin puolueen virallisen kannan mukaan se painotti 

rehellisyyden tärkeyttä politiikassa. Tässä kehyksessä spekuloitiin keskustalla olleen  

kuitenkin paljon karkeampia motiiveja. Näin ollen rehellisyyden arvostaminen ei ainakaan 

keskustalle ollut niinkään merkittävää, vaan luottamuspulaan vetoaminen oli vain otollinen 

tilaisuus päästä Rinteestä eroon ja mahdollisesti maksaa vanhoja poliittisia kalavelkoja. Näin 

ollen Rinne epäluotettavana toimijana- kehyksessä tuomittiin valehtelu vakavimpana 

poliittisena syntinä ja esitettiin Rinne epärehellisenä ja epäluotettavana toimijana, kun taas 

Politiikka pelinä- kehyksessä keskusteltiin vähemmän ylevistä periaatteista ja Rinteestä, ja 

luotiin kuvaa likaisesta valtapelistä keskustan ja SDP:n välillä, jossa kukaan ei ollut viaton. 

Ongelmien ja syiden määrittely tässä kehyksessä liittyy näin ollen keskustan pyrkimyksiin 

parantaa omia poliittisia asetelmiaan. Täten tämän kehyksen ongelman määrittely eroaa 

Rinne epäluotettavana toimijana- kehyksestä, jossa itse valehtelun nähtiin olevan vyyhdin 

keskiössä. Rehellisyys esitettiin todellisena, puolustettavana arvona, eikä vain pelinappulana 

poliittisessa pelissä. Tapahtumavyyhdin syyt olivat Politiikka pelinä- kehyksessä taas paljon 

syvemmällä kuin pelkässä Rinteen toiminnassa, liittyen keskustan omaan tukalaan 

poliittiseen asemaan ja ulottuen melkein kahden vuosikymmenen päähän Jäättenmäen 

lyhyeen pääministerikauteen. Keskustalla oli siis ongelmien ja syiden määrittelyssä 
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keskeisempi rooli tässä kehyksessä kuin Rinne epäluotettavan toimijana- kehyksessä. Myös 

kausaalisessa tulkinnassa painotettiin enemmän keskustan roolia Rinteen savustamisessa 

kuin pelkkää näkökulmaa, että Rinteen oli erottava oletetun epärehellisyytensä vuoksi. 

Kehyksissä oli huomattavia eroja myös sanavalintojen, metaforien ja fraasien suhteen. 

Politiikka pelinä- kehyksessä politiikkaa kutsuttiin usein suoraan peliksi tai verrattiin 

jonkinlaiseen kilpaurheiluun tai peliin, kuten pokeriin. Jo edellä siteeratuissa 

tekstinkappaleissa näkyi fraaseja, kuten “näyttää kaapin paikka” (HS 49), “selkävoitto” (HS 

39) ja “kyykyttää” (HS 52), joilla politiikka yritettiin näyttää likaisena ja armottomana pelinä. 

Politiikka esitettiin myös pelinä seuraavissa sitaateissa olevien metaforien ja fraasien kautta: 

 

“Siinä vaiheessa kun vastustaja korottaa, pelaajalla on kaksi vaihtoehtoa. 

Voi joko jättää leikin sikseen ja luovuttaa – tai korottaa panoksia 

entisestään. 

Antti Rinteellä ei ole mitään menetettävää. Siksi ei ole vaikea veikata, että 

hän on valmis nokittamaan.[…] 

Jos Rinne ei väisty pääministerin paikalta, keskusta äänestäisi 

epäluottamusta Rinteen hallitukselle. Tämä tarkoittaisi hallituksen 

kaatumista. 

Maanantai-iltana tilanne on kuitenkin se, että Antti Rinne ei taivu ja on 

päättänyt nokittaa.  

Sdp on nyt pistänyt pokeritermein all-in, eli pannut kaikki pelimerkit peliin. 

Rinteen uhittelu pakottaa keskustan itsetutkiskeluun, miten pitkälle se on 

todella valmis menemään. 

Onko Kulmuni valmis ottamaan riskin siitä, että koko hallitus kaatuu?” (HS 

39) 

“Kulmuni ei kuitenkaan onnistunut näyttämään johtajalta. 

Varmoina tällä viikolla ovat sen sijaan esiintyneet eduskuntaryhmän 

puheenjohtaja Antti Kurvinen ja kansanedustaja Markus Lohi. 
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Lohen nimi hypähtääkin nykyään usein esille, kun keskusta on yrittänyt 

hallita poliittista peliä.” (HS 49) 

“Antti Rinne on kantanut itse viime viikkoina huolta siitä, kuinka tylyksi 

peliksi politiikka on mennyt. Poliitikkoihin kohdistuu hyökkäyksiä, jotka 

aiheuttavat turvattomuutta ja pelkoa. Kuka haluaa lähteä vaalikentille, jos 

samalla tietää altistavansa itsensä sekä läheisensä kiusanteolle ja 

toistuville yksityisyyden loukkauksille? 

Rinteen oma kohtalo on niin ikään muistutus siitä, että politiikka on kova 

laji, jossa ihminen todella laittaa itsensä likoon.” (HS 44) 

 

Näiden sitaattien sanavalinnat/fraasit (“politiikka on kova laji”, “yrittänyt hallita poliittista 

peliä”) ja vertaukset pokeriin vahvistavat tämän kehyksen näkemystä, että politiikka on 

raadollista peliä, jossa ylevillä periaatteilla ei ole paljonkaan tilaa. Politiikka esitettiin myös 

tässä kehyksessä eräänlaisena sodankäyntinä, jossa tehdään avoimia sodanjulistuksia, ja 

lopulta myös rauhanteko on välttämätöntä: 

 

“Maanantaina liikkuneiden huhujen mukaan demareiden pelipöydällä oli 

sellainenkin vaihtoehto, että he ilmoittaisivat menettäneensä 

luottamuksen keskustan puheenjohtajaan Katri Kulmuniin. Ja toivoisivat 

keskustan tekevän tarvittavat johtopäätökset hallituksen toimintakyvyn 

palauttamiseksi. 

Se olisi raju vastaisku ja avoin sodanjulistus hallituskumppanille. 

Tätä teatraalista liikettä ei maanantai-iltana kuitenkaan nähty.” (HS 39) 

“Tätä menoa Suomi voi kokea viimeistään ensi syksynä vielä 

dramaattisemman poliittisen kriisin kuin tällä viikolla. 

Siksi Sdp:n ja keskustan on pakko tehdä rauha. Jos meno ei muutu, 

molempien on vaihdettava puheenjohtajiaan viimeistään ensi kesänä.” (HS 

49) 
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Myös tässä kehyksessä Rinne esitettiin todennäköisesti epärehellisenä toimijana, mutta 

tässä esitystavassa painotettiin enemmän keskustan pelaamaa kylmää poliittista peliä, jossa 

ylevät periaatteet olivat vain savuverho Rinteen syrjäyttämiselle. Näin ollen muun muassa 

Thompsonin (2000) painottama moraalisten rajojen rikkomusten merkittävyys näkyi myös 

tässä kehyksessä, mutta nämä rikkomukset esitettiin lähinnä keskustalle otollisena 

mahdollisuutena hankkiutua eroon silloisesta pääministeristä ja parantaa keskustan omaa 

hupenevaa kannatusta. Myös Thompsonin teesissä keskeisenä oleva luottamuksen 

rapautuminen oli näkyvässä roolissa tässä kehyksessä, mutta puheita luottamuksesta 

pidettiin vain keskustan verukkeena Rinteen kaatamiselle (tai ne olivat vain toissijainen huoli 

keskustalle, jonka todelliset motiivit olivat muualla). Näin ollen tässä kehyksessä 

suhtaudutaan varsin kyynisesti ajatukseen, että tässä poliittisessa skandaalissa olisi todella 

ollut kyse luottamuksesta ja moraalisten rajojen ylittämisestä. Näennäisesti siitä oli kyse, ja 

Rinteen toiminta antoi keskustalle mahdollisuuden toimia, mutta tämän kehyksen mukaan 

tapahtumavyyhdin perimmäisenä taustana oli keskustan huoli omasta kannatuksesta ja 

Rinteen hallituksen ideologisesta suunnasta sekä jopa tietynlainen kostomentaliteetti, joka 

oli jäänyt elämään Jäätteenmäen ajoista lähtien.  

Thompsonin (2000) teoriassa skandaalit voidaan nähdä myös merkkinä politiikan 

henkilöitymisestä. Näin ollen poliitikkojen toimia arvioitaisiin heidän henkilökohtaisten 

ominaisuuksiensa perusteella, mikä liittyy tabloidisaation eli viihteellistymisen ilmiöön. 

Tässä kehyksessä ei juurikaan spekuloitu poliitikkojen henkilökohtaisilla ominaisuuksilla, 

vaikkakin Rinteen rehellisyys asetettiin kyseenalaiseksi. Keskusta myös esitettiin puolueena 

kylmää poliittista peliä pelaavaksi organisaatioksi, jolla oli toimiensa takana mahdollisesti 

kostomentaliteettia, mutta kehyksessä ei spekuloitu yksittäisten keskustan poliitikkojen 

henkilökohtaisilla ominaisuuksilla. Kulmuni esitettiin puheenjohtajana, jolle olisi poliittisesti 

hyödyllistä nöyryyttää SDP:tä, mutta kirjoittelussa ei varsinaisesti spekuloitu hänenkään 

henkilökohtaisilla ominaisuuksilla. 

Tabloidisaatiokehityksessä on kyse myös uutissisällön viihteellistymisestä ja 

sensaationhakuisuudesta, joten seuraavaksi voisi kysyä, oliko tässä kehyksessä viitteitä 

näistä elementeistä. Voisi väittää, että tässä kehyksessä on selviä sensaationhakuisuuteen 

(tai ainakin mittavaan spekulaatioon) viittaavia piirteitä. Keskusta ilmoitti omissa julkisissa 
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tiedotteissaan, että heidän ongelmansa Rinteen kanssa oli häneen kohdistuva 

luottamuspula, koska hänen epäiltiin valehdelleen eduskunnan edessä. Keskustan edustajat 

myös kiistivät julkisesti, että heidän toimiensa takana olisi ollut esimerkiksi 

kostomentaliteettia. Tässä kehyksessä luodaan kuitenkin kuvaa tilanteesta, jossa huoli 

luottamuksesta oli lähinnä vain savuverho, jolla keskusta peitteli todellisia motiivejaan, jotka 

liittyivät heidän omaan kannatusahdinkoonsa, kostonhaluun ja syvempiin ideologisiin 

erimielisyyksiin. Näin ollen tässä kehyksessä luotiin spekulaatiolla kuvaa keskustasta 

puolueena, joka ei ollut täysin rehellinen sen omista motiiveista tapahtumavyyhdissä. Lisäksi 

politiikka esitettiin kehyksessä likaisena pelinä, jossa ylevillä periaatteilla ei usein ole 

todellista merkitystä. Täten tämän kehyksen esitystapaa voi pitää sensaationhakuisuuteen 

nojaavana, sillä näkemykset keskustan todellisista motiiveista perustuivat usein vain 

spekulaatioon ja pyrkivät esittämään tapahtumavyyhdin jännittävänä draamana, jossa 

poliitikkojen motiivit eivät ole koskaan sitä, mitä he julkisuudessa väittävät. Tässä 

kehyksessä oli siis joitain viitteitä viihteellistymisestä tai tabloidisaatiosta, mutta 

uutisartikkeleissa ei kuitenkaan riepoteltu tabloidimaisella tyylillä poliitikkojen 

henkilökohtaisilla piirteillä, jotka olisivat olleet täysin epäolennaisia tämän aiheen kannalta.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

 

 

 

Palatkaamme nyt viimeisessä luvussa tutkielman alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli: “Millaisia kehyksiä Helsingin Sanomat tuotti skandaalista 

ja Antti Rinteen toiminnasta siihen liittyen?” 

Tutkittavasta aineistosta pystyi hahmottamaan kaksi pääasiallista kehystä. Näissä kehyksissä 

oli tiettyjä päällekkäisyyksiä, mutta ne muodostivat kuitenkin myös omat, selkeät 

kokonaisuutensa. Vahvemmassa kehyksessä, jonka olen nimennyt Rinne epäluotettavana 

toimijana- kehykseksi, asetettiin Rinteen (ja myös Paateron) rehellisyys vahvasti 

kyseenalaiseksi ja Rinne esitettiin ainakin epäsuorasti epärehellisenä ja niin ollen 

epäluotettavana poliittisena johtajana. Rinteen epäluotettavuus ei kuitenkaan kummunnut 

pelkästään hänen oletetusta epärehellisyydestä, vaan myös hänen liiallisen yksinvaltaisesta 

ja epäpätevästä johtamistyylistään. Näin ollen tässä kehyksessä Rinteestä maalattiin hyvin 

negatiivista kuvaa todennäköisesti epärehellisenä toimijana, joka lähes tyrannimaisten 

toimintatapojensa lisäksi oli varmaankin syyllistynyt suomalaisen politiikan suurimpaan 

syntiin eli valehteluun. Postin toimia ei kritisoitu juuri ollenkaan, ja ajatus 

tapahtumavyyhdistä epäonnisena väärinkäsitysten sarjana oli painettu taka-alalle, ja Rinne 

esitettiin skandaalin perimmäisenä syyllisenä.  

Toisessa kehyksessä, jonka olen nimennyt Politiikka pelinä- kehykseksi, oli tiettyjä 

päällekkäisyyksiä ensimmäisen kehyksen kanssa. Molemmissa kehyksissä muun muassa oli 

taustaolettamuksena se, että Rinne oli syyllistynyt tuomittaviin tekoihin. Politiikka pelinä- 

kehyksessä keskityttiin kuitenkin vähemmän Rinteeseen ja hänen lausuntojensa ja tekojensa 
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rehellisyyden arviointiin. Sen sijaan tässä kehyksessä politiikka esitettiin likaisena pelinä, 

jossa kukaan ei ole viaton. Tässä kehyksessä myös keskusta näyttäytyy melko epäilyttävässä 

valossa, sillä sen toimien perimmäisenä motiivina ei tässä esitystavassa ollut huoli 

rehellisyydestä, vaan huoli omasta kannatuksesta, Rinteen hallituksen ideologisesta 

suunnasta ja myös eräänlainen kostomentaliteetti. Näin ollen tässä kehyksessä ei keskitytty 

pääasiassa rehellisyyden ja totuudenmukaisuuden käsitteisiin ja sen puntarointiin, oliko 

Rinteen toiminta ollut rehellistä, vaan politiikka esitettiin pelinä tai sodankäyntinä, jossa 

ylevillä periaatteilla ei juurikaan ole sijaa. Nämä ylevät periaatteet esitettiin lähinnä 

savuverhona toimijoiden todellisille motiiveille. Näin ollen Rinne epäluotettavan toimijana- 

kehyksessä painotettiin enemmän rehellisyyden hyveen arvostamista, kun taas Politiikka 

pelinä- kehyksessä painotettiin enemmän politiikan raadollisuutta. Kuten todettua, yhteistä 

molemmille kehyksille oli se, että Rinteen syyllisyys oli niissä läsnä taustaoletuksena. Näin 

ollen ajatus Rinteestä syyllisenä välittyi melko selvästi koko Helsingin Sanomien 

kirjoittelussa tutkittavalta ajanjaksolta. Politiikka pelinä- kehystä esiintyi lähinnä 

kolumneissa, analyyseissa ja pääkirjoituksissa, kun taas Rinne epäluotettavan toimijana- 

kehystä esiintyi niiden lisäksi myös tavanomaisissa uutisteksteissä. 

Toinen tutkimuskysymys oli seuraava: “Mitkä näistä kehyksistä kielivät tabloidisaatiosta ja 

poliittisen skandaalin kulttuurin voimistumisesta?” Molemmissa kehyksissä oli tiettyjä 

viitteitä tabloidisaatiosta, etenkin Rinne epäluotettavana toimijana- kehyksessä. Tässä 

kehyksessä arvostellaan melko rajusti Rinteen henkilökohtaisia ominaisuuksia, kuten 

vallanhimoa, ja hänet esitetään jokseenkin sensaatiomaisesti vallan sokaisemana hahmona. 

Rinne esitettiin sopimattomaksi toimijaksi poliittisen maailman huipulle osittain hänen 

henkilökohtaisten negatiivisten ominaisuuksiensa johdosta, mutta kehyksessä ei kuitenkaan 

tuotu esiin luonteenpiirteitä, jotka eivät olisi liittyneet politiikkaan millään tavalla. Lisäksi 

kehyksessä oli tiettyjä sensaatiomaisia piirteitä, sillä siinä korostettiin ajatusta, että 

skandaalissa oli selviä syyllisiä, eikä kyseessä olisi voinut olla väärinkäsitysten tai huonon 

kommunikaation sarja. Lisäksi nimenomaan johtava poliitikko esitettiin syyllisenä, ja kiistan 

toinen osapuoli, Posti, esitettiin lähinnä kaiken epäilyksen yläpuolella.  

Näin ollen voi sanoa, että tässä kehyksessä oli tiettyjä viihteellistymiseen ja 

sensaationhakuisuuteen viittaavia piirteitä, ja lisäksi siinä korostettiin jonkin verran 

henkilökohtaisia ominaisuuksia. Kehyksessä ei kuitenkaan ollut viitteitä merkittävästä 
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politiikan henkilöitymisestä tai täysin epäolennaisten henkilökohtaisten ominaisuuksien 

painottamisesta, eikä myöskään tunteellisuuden korostumisesta tai uutisoitavan aiheen 

trivialisoimisesta. Sensaationhakuisuutta korostettiin myös painottamalla moraalisten 

rajojen ylittämistä ja luotettavuutta. Näin ollen tämä kehys oli johdonmukainen poliittisen 

skandaalin teorioiden kanssa, joiden mukaan luottamus ja moraalisten rajojen ylitys ovat 

nykyajan poliittisen skandaalin keskiössä. Rinteen luotettavuus ja rehellisyys asetettiin tässä 

kehyksessä vähintäänkin kyseenalaiseksi, ja hänen toimintansa esitettiin epäilyttävänä ja 

jopa tuomittavana. Koko skandaalin ydin ymmärretään ja esitetään tässä kehyksessä 

kysymyksenä luottamuksesta ja sen menettämisestä. 

Myös Politiikka pelinä- kehyksessä oli joitain viitteitä tabloidisaatiosta. Tässä kehyksessä ei 

juurikaan spekuloitu poliitikkojen henkilökohtaisilla ominaisuuksilla, mutta keskusta 

esitettiin jokseenkin sensaatiomaisesti likaista poliittista peliä pelaavaksi puolueeksi, joka 

peitteli todellisia motiivejaan joka käänteessä. Keskustan todellisten motiivien puntarointi 

perustui usein pelkkään spekulaatioon, ja sillä luotiin sensaatiomaista asetelmaa politiikasta 

dramaattisena pelinä, jossa poliitikkojen todelliset motiivit eivät ole koskaan sitä, mitä he 

väittävät julkisuudessa. Kehyksessä oli siis joitain viitteitä tabloidisaatiosta, mutta siinä ei 

kuitenkaan riepoteltu täysin asiaan kuulumattomilla henkilökohtaisilla ominaisuuksilla tai 

pyritty trivialisoivaan tai tunteellisuutta korostavaan uutisointiin. 

Tämä kehys oli myös tietyssä mielessä johdonmukainen poliittisten skandaalin teorioiden 

kanssa, sillä luottamus ja moraalisten rajojen ylitys näyttelivät siinä suurta roolia. 

Luottamuksen menetys ja moraalisten rajojen ylitys esitetään tässä kehyksessä kuitenkin 

vain keskustan savuverhona Rinteen syrjäyttämiselle. Näin ollen näennäisesti skandaalissa 

oli kyse luottamuksen menetyksestä ja moraalisten rajojen ylityksestä, mutta tämän 

kehyksen painottamat keskustan todelliset motiivit olivat tämän esitystavan mukaan 

toisaalla. 

Kolmas tutkimuskysymys oli seuraava: “Miten tabloidisaatio ja poliittisen skandaalin 

kulttuurin voimistuminen vaikuttivat uutisointiin Helsingin Sanomissa?” Kuten todettua, 

Helsingin Sanomien uutisointi oli johdonmukaista poliittisen skandaalin teorioiden kanssa, 

joiden mukaan nykyajan poliittisissa skandaaleissa painotetaan luottamusta ja moraalisten 

rajojen ylitystä. Nämä elementit painottuivat artikkeleissa ja niillä korostettiin 

tapahtumavyyhden skandaalimaista luonnetta. Luottamus ja moraalisten rajojen ylitys olivat 
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vahvasti läsnä myös Politiikka pelinä- kehyksessä, vaikka ne esitettiinkin lähinnä keskustan 

verukkeina päästä eroon Rinteestä. Lisäksi molemmissa kehyksissä oli viitteitä 

tabloidisaatiosta, varsinkin Rinne epäluotettavana toimijana- kehyksessä, mutta kumpikaan 

kehys ei täyttänyt kaikkia tabloidisaation tunnusmerkkejä eikä niissä käsitelty aihetta täysin 

tabloidimaisella tavalla. 
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LIITTEET: 

 

HS=Helsingin Sanomat 

 

HS 1      25.11.2019    HS-analyysi: Postin riitaa ratkotaan väärin päin – Tästä Suomea 

pysäyttävässä kiistassa on kyse (HS-analyysi)  

  

HS 2      25.11.2019   Orpo: Kokoomus harkitsee luottamusäänestystä Rinteen ja Paateron 

asemasta, jos käy ilmi, että he eivät puhuneet totta Postiin liittyvistä tiedoista (artikkeli)   

  

HS 3       26.11.2019      Petteri Orpo vaatii Rinteeltä ja Paaterolta selvitystä 

päätöksenteosta Postiin liittyen (artikkeli)  

  

HS 4       27.11.2019     Poliitikot pitäkööt näppinsä erossa työmarkkinoista (kolumni)  

  

HS 5       26.11.2019     HS-analyysi: Ymmärsikö ministeri Paatero väärin vai eikö hän puhunut 

totta? HS näki kiistellyt Postin asiakirjat (analyysi)  

  

HS 6       27.11.2019         Postin riitaan syntyi sopu, lakot loppuvat – 700 pakettilajittelijaa 

pysyvät Paun jäseninä (artikkeli)  

  

HS 7       27.11.2019          HS-analyysi: Postin riita päättyi työntekijäpuolen voittoon, 

yhtiön johto ja Sdp saivat siipeensä (analyysi)  

  

HS 8        27.11.2019         Kommentti: Miten on mahdollista, että ministeri ei tiennyt mitä 

teki? (kommentti)  

  

HS 9         27.11.2019           Oppositio tekee välikysymyksen hallituksen toiminnasta Postiin 

liittyen, perussuomalaiset ei mukana   (artikkeli)  

  

HS 10        27.11.2019     HS näki Antti Rinteen sähköpostin, jossa ehdotetaan Posti-kiistan 

sovitteluryhmää – Paatero sanoi ryhmän olleen ”Postin ja Paun tahto”   (artikkeli)  



  

HS 11        28.11.2019   HS-analyysi: Tilanne työmarkkinoilla on poikkeuksellisen kireä   

(analyysi)  

  

HS 12       28.11.2019       Rinteeltä kova syytös Postin hallitukselle: Paatero kielsi 

pakettilajittelijoiden siirron selväsanaisesti, mutta Posti teki sen silti  

  

HS  13      29.11.2019         Kommentti: Paateron erosta tehtiin Rinteelle suojakilpi, mutta 

ainakin nämä kysymykset jäävät yhä auki (kommentti)  

  

HS 14     29.11.2019     Tästä on kyse Posti-kiistassa ja tämän vuoksi se on nyt niin iso 

uutinen  (artikkeli)  

  

HS  15      29.11.2019          Ministeri Paatero erosi Posti-sotkun takia, Posti kiisti Rinteen 

syytökset – Lue täältä kaikki uutispäivän käänteet  (artikkeli)  

  

HS   16    29.11.2019    Antti Rinne HS:n haastattelussa: Kysyin Paaterolta, haluaako hän 

erota  (artikkeli/haastattelu)  

  

HS 17     29.11.2019      Sirpa Paatero oli omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä jo 

toista kertaa    (artikkeli)  

  

HS 18    29.11.2019     Oppositio vaatii Rinteen eroa – Halla-aho: ”Ei ole moraalisesti 

kestävää eikä riittävää, että Paatero heitetään bussin alle” (artikkeli)  

  

HS 19     29.11.2019      Antti Rinne syytti Postia harhauttamisesta – Postin hallituksen 

puheenjohtaja Markku Pohjola tyrmää HS:n haastattelussa pääministerin väitteet 

(artikkeli)  

  

HS   20   29.11.2019      Postikiistan jatkokäsittelyssä periaatteet eivät saa jäädä poliittisten 

erimielisyyksien jalkoihin  (pääkirjoitus)  

  



HS 21    30.11.2019      Jussi Halla-aho uskoo, että perussuomalaisten kannatushuippu on 

vielä edessä: ”Vaikka valkoinen hetero olisi kuinka paha, hänellä on kuitenkin äänioikeus 

edelleen”   (launtaivieras)  

  

HS 22    30.11.2019    Näillä keinoilla pääministeri Rinne aikoo estää ”työehtoshoppailun” 

koko Suomessa (artikkeli)  

  

HS 23    30.11.2019     HS-analyysi: Hallituskumppanit seuraavat Antti Rinteen toimintaa 

kasvavan epätoivon vallassa (analyysi)  

  

HS 24    30.11.2019    Lännen Median kysely: Enää reilu kolmannes suomalaisista on 

tyytyväisiä Rinteen hallitukseen  (artikkeli)  

  

HS 25    30.11.2019     Ohisalo: Keskustelu Rinteen asemasta on lähtenyt liian kovalle 

laukalle – Kulmuni: Hallituksen pitää käydä sisäinen keskustelu  (artikkeli)  

  

HS 26   30.11.2019    Työoikeuden asiantuntijat eivät niele Rinteen keinoja 

”työehtoshoppailun” estämiseksi: Sitä voidaan hillitä, mutta ei estää (artikkeli)  

  

HS 27   30.11.2019    Kommentti: Minun hallitukseni, minun ohjeistukseni – Antti Rinteen 

vaikeuksien syynä on pyrkimys hallita kaikkea  (kommentti)  

  

HS 28   30.11.2019   Antti Rinne hallituskumppaneiden tuesta: Tällä hetkellä tuntuu, että 

luottamus on   (artikkeli)  

  

HS 29    1.12.2019    Kommentti: Jatkaako Rinne? Pääministeri kylvää ympärilleen kaaosta, 

ja siksi hänestä uhkaa tulla sekä omille että muille taakka  (kommentti)  

  

HS 30   1.12.2019        Sirpa Paatero puolusti Postin toimia vielä syyskuussa eduskunnassa: 

”Pyritään lisäämään joustavuutta lajittelutyöhön”  (artikkeli)  

  

HS 31   1.12.2019   Miksi pääministeri Rinteen asema horjuu? Mistä kiista sai alkunsa? Tästä 

on kyse hallituskriisiksi muuttuneessa Posti-jupakassa (artikkeli)  

  



HS 32   1.12.2019   Keskusta tuskin haluaa vaihtaa edes pääministeriä, arvioi valtio-opin 

professori – Tällaisia vaihtoehtoja on esillä Antti Rinteen kohtaloa käsittelevässä 

kokouksessa (artikkeli)  

  

HS 33   1.12.2019   Hallituskriisiä puitiin lähes puolille öin: Pääministeri Rinne jatkaa 

toistaiseksi, kokouksesta niukasti tietoa – HS:n seuranta kokoaa illan tapahtumat 

(artikkeli)  

  

HS 34     2.12.2019    Oikeuskanslerille useita kanteluita Rinteen toiminnasta Posti-kiistassa  

(artikkeli)  

  

HS 35     2.12.2019    Keskustan halussa siirtää Antti Rinne sivuun on mukana aavistusta 

myös Sdp:n mielialoista  (pääkirjoitus)  

  

HS 36     2.12.2019    HS sai haltuunsa ministeri Paateron sähköpostin, joka tekee Antti 

Rinteen kertomukseen aukon  (artikkeli)  

  

HS 37     2.12.2019  Antti Rinne ideoi korvausta pakettilajittelijoiden siirrolle aiemmin kuin 

on tiedetty (artikkeli)  

  

HS 38     2.12.2019  Keskusta vaati johtopäätöksiä, pääministeri Rinne lähti 

vastahyökkäykseen – Näin dramaattisen maanantain tapahtumat etenivät  (artikkeli)  

  

HS 39    2.12.2019   Antti Rinne antoi täyslaidallisen keskustalle ja päätti nokittaa oikein 

kunnolla – näin hallituskriisistä voidaan päästä eteenpäin  (kommentti)  

  

HS  40    2.12.2019    Pääministeri Antti Rinne HS:n haastattelussa: Haluan keskustalta 

kirjalliset perustelut (artikkeli)  

  

HS   41   3.12.2019   Suomesta on tullut vaikeasti hallittava maa, jossa hallitukset horjuvat 

toistuvasti  (analyysi)  

  

HS 42     3.12.2019   HS-analyysi: Luottamus pääministeriin häviää asteittain ja sitten 

yhtäkkiä  (analyysi)  



  

HS 43     3.12.2019   Antti Rinteen hallitus jää poikkeuksellisen lyhytikäiseksi, ja se 

heijastelee isoja yhteiskunnallisia muutoksia, tutkijat sanovat  (artikkeli)  

  

HS 44     4.12.2019  Rinteen kohtalo on muistutus nykypolitiikan kovuudesta (kolumni)  

  

HS  45    3.12.2019   HS-analyysi: Keskusta halusi Rinteestä eroon, ja lopulta hän kaatui 

yhteen lauseeseen (analyysi)  

  

HS 46     4.12.2019   Varapuhemies Haatainen ei lähde pääministerikisaan (artikkeli)  

  

HS 47     4.12.2019   ”Surrealistista”, luki ruotsalaislehdessä, mutta muuten Rinteen ero ei 

hetkauttanut maailmalla (artikkeli)  

  

HS 48     5.12.2019  Sanna Marin, 34, ei suoraan kritisoi Antti Rinnettä: ”Lähtökohtana 

pitää olla se, että kukin ministeri vastaa omalla tontillaan olevista asioista” (artikkeli)   

  

HS 49     5.12.2019  Kommentti: Keskusta on syvemmässä kuopassa kuin koskaan, ja Katri 

Kulmunin haparoiva esiintyminen kertoi kaiken puolueen tilasta (kommentti)  

  

HS 50     6.12.2019  Pääministeri Antti Rinne erosi tehtävästään tiistaina 

(puheenaihe/lastenuutiset)  

  

HS 51     7.12.2019 Puhemies Vanhanen Ylen Ykkösaamussa: Keskustelu uusista vaaleista 

hallituskriisin yhteydessä ylitse kaiken suhteellisuuden (artikkeli)  

  

HS 52     8.12.2019 Kuka siellä? (analyysi)  

  

HS 53     8.12.2019 Sanna Marin on jämäkkä punavihreä Tampereelta (henkilökuva)  

  

HS 54  8.12.2019 Tässä ovat Sdp:n uudet ministerit: Haatainen uusi nimi, Paatero tekee 

paluun, Harakka vaihtaa salkkua – Rinteestä varapuhemies (artikkeli)  



  

HS 55    9.12.2019 Kommentti: Mitä on luottamus ja mitä anteeksianto? Rinteen ja 

Paateron pikapaluu ajaa perimmäisten kysymysten äärelle (kommentti)  

  

HS 56     9.12.2019 Katri Kulmuni avaa nyt kirjoituksessaan, miksi keskusta halusi Antti 

Rinteestä eroon (artikkeli)  

  

HS 57     9.12.2019 Hallituspohja tarvitsi uuden aloituksen, joten Sanna Marinin hallituksen 

kannattaa hyödyntää nyt tarjoutunut tilaisuus (pääkirjoitus)  

  

HS 58      10.12.2019   Valehteluun suhtaudutaan Yhdysvalloissa eri tavalla kuin Suomessa 

(kolumni)   

HS 59      10.12.2019   HS-analyysi: Kulmunin vaatimukset ajoivat vasemmistolaisen Sanna 

Marinin heti ahtaaseen rakoon (analyysi)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


