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1. Johdanto 

 

Journalistien jokapäiväiseen työhön heijastuvien, sisäistettyjen objektiivisuuden ja neutraaliuden 

periaatteiden ja kriittisen mediatutkimuksen ideologiaa koskevien löydösten välillä vallitsee ristiriita. 

Objektiivisuudesta muodostui 1900-luvulla journalismia ohjaava, laajalti omaksuttu eettinen ihanne 

ja arvopohja, joka yhä 2010-luvulla nousi vahvasti esiin journalistien ammatillista itseymmärrystä ja 

arvoja tutkittaessa. Vaikka objektiivisuuden ihanne on saanut osakseen runsaasti kritiikkiä ja 

menettänyt merkitystään, ei se ole kokonaan hävinnyt journalismia ohjaavien periaatteiden joukosta 

ja erityisesti käsitys pyrkimyksestä totuuteen on edelleen voimissaan journalistien keskuudessa. 

Myös valeuutisia ja totuudenjälkeistä aikaa koskevat keskustelut sekä 2000-luvulla syntyneet ja 

eritoten 2010-luvulla julkisuuteen nousseet vastamediat ovat kirvoittaneet objektiivisuutta 

puolustavia kannanottoja. Kun journalisteilta on pyydetty nimeämään keskeisimmiksi kokemansa 

ammatilliset arvot, huipulta ovat yleensä löytyneet ”objektiivisuus” ja sen lähisukulaiset, kuten 

puolueettomuus, neutraalius ja riippumattomuus. 

Ideologiaan keskittyvä kriittinen ja postmarxilainen tutkimus puolestaan kyseenalaistavat 

objektiivisuuden ja neutraaliuden ja suuntaavat katseensa usein näkymättömissä operoiviin 

vallankäytön suhteisiin. Ideologiatutkimuksella on kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimuksessa pitkät 

perinteet ja sen ala on laaja, mutta yhteistä eri teoreetikoiden ideologiaa koskeville jäsennyksille on 

se, että ideologiassa on kyse yhteiskunnallisten arvojen, uskomusten ja ideoiden tuotannosta ja 

representaatiosta sekä niiden kytkeytymisestä yhteiskunnalliseen ja poliittiseen valtaan. Ristiriita 

journalismin objektiivisuusideaalin ja mediatekstien mahdollisen ideologisuuden välillä ei siis synny 

journalismin valheellisuudesta tai tietoisesta harhaanjohtamisesta. Kyse on journalististen 

mediatekstien kytkeytymisestä laajempiin merkitysjärjestelmiin ja yhteiskunnallisiin valtasuhteisiin. 

Ideologia paikantuu mediatekstien kielenkäyttöön liittyviin eli diskursiivisiin kamppailuihin ja 

ilmenee latentissa tai jopa journalistille itselleen tiedostamattomasta arvojen, normien ja uskomusten 

”rivien välissä” tapahtuvasta tuotannossa ja normalisoinnissa.  

Yhteiskuntatieteiden parissa marxilaisesta teoriasta kummunnut postmarxilainen ja kriittinen 

ideologiatutkimus oli vilkasta erityisesti 1970- ja 1980-luvuilla, joiden jälkeen diskurssin käsite nousi 

tutkimuksen keskiöön. Ideologian käsite on kuitenkin onnistunut säilyttämään relevanssinsa ja 

käyttökelpoisuutensa myös mediatutkimuksen kentällä ja toimii mielekkäänä viitekehyksenä 
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tarkasteltaessa mediatekstejä ja laajempia journalistisia esityskonventioiden järjestelmiä, joihin ne 

kytkeytyvät.  

2010-luvulla on todistettu ennennäkemätöntä perinteisen objektiivisen valtavirtajournalismin 

haastaneiden vastamedioiden nousua. Vastamedia on terminä ja akateemisena tutkimuskohteena 

varsin uusi, ja se on vasta vakiinnuttamassa paikkaansa tutkimuskirjallisuudessa. Vastamedia on 

hedelmällinen käsite tarkasteltaessa 2000-luvun uudenlaisia internetin välityksellä julkaistuja 

uutismedian kaltaisia ja perinteistä mediaa muistuttavia, mutta journalistisiin periaatteisiin 

sitoutumattomia medioita. Vastamediat ovat pääosin radikaalioikeistolaisia ja vahvasti vakiintuneita 

yhteiskunnallisia tahoja haastavia julkaisuja. Sekä mediassa että akateemisen tutkimuksen piirissä on 

viime vuosien aikana kirjoitettu runsaasti vastamedioihin keskeisesti linkittyvistä 

”totuudenjälkeisestä ajasta”, ”valeuutisista” sekä ”disinformaatiosta” ja ”misinformaatiosta”. Edellä 

mainittujen käsitteiden sekä niihin kytkeytyvän laajemman populismin nousun käsittelyä on 

vaivannut käsitteellinen hämäryys ja epätarkkuus. Sekä toimittajien että tutkijoiden tunnistama huoli 

valeuutisten perinteiselle objektiiviselle journalismille tarjoamasta haasteesta on perusteellinen, 

mutta eri ihmisille eri asioita tarkoittavien käsitteiden käyttäminen ristiin epäonnistuu usein 

tavoittamaan käsiteltävien ilmiöiden olemuksen.  

Niko Pyrhösen, Gwenaëlle Bauvois’n ja Tuukka Ylä-Anttilan käyttämä vastamedian käsite tavoittaa 

hyvin tarkasteltavan ilmiön luonteen ja toimii hyödyllisenä tutkimuksellisena työkaluna 

tarkasteltaessa uudenlaisten hybridin mediaympäristön mediatoimijoiden suhdetta perinteiseen, 

objektiivisuusihanteen nimeen vannovaan valtavirtajournalismiin. Aiemmassa tutkimuksessa 

tunnistetun vastamedian käsitteen jatkotutkimus mahdollistaa tutkimuksellisten aukkojen 

tunnistamisen ja täydentämisen��tarjoaa tutkijoiden lisäksi myös toimittajien ja muiden 

yhteiskunnallisten toimijoiden käyttöön työkaluja ymmärtää vastamedioita ja vastata niiden 

tarjoamaan haasteeseen. Pyrin tutkielmassani sitomaan aiemmassa tutkimuksessa tarkasteltua 

totuudenjälkeisyyttä liberaalin hegemonian ideologiseen kriisiin sekä median murrokseen. Pyrin 

myös osaltani täydentämään aiemmassa tutkimuksessa tunnistettujen totuudenjälkeisyyden ajureiden 

teoretisointia ideologis-poliittisiin juurisyihin. 

Tutkielmassani tarkastelen journalismin objektiivisuusihanteen historiallista syntyä sekä 

muodostumista vallitsevaksi journalismia ohjaavaksi ammatilliseksi ja eettiseksi periaatteeksi. Tutkin 

objektiivisuusideaalin asemaa journalismissa 1900-luvun ja 2000-luvun aikana ja kriittisen 

ideologiatutkimuksen keinoin paikannan syy-seuraussuhteita, joiden myötä objektiivisuusihanne 

yhtäältä muodostui journalismin sisällä vallitsevaksi ”journalistiseksi ideologiaksi”. Toisaalta 
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tarkastelen objektiivista journalismia yhteiskunnallisena piirinä, joka heijasteli ja tuotti 

yhteiskunnallisesti vallitsevaa eli hegemonista ideologiaa. Tarkastelen journalismin 

objektiivisuusihanteen vakiintumiseen ja konventionaalistumiseen johtaneita kehityskulkuja ja 

problematisoin objektiivisuusihanteen journalismissa vakiintuneena ammatillisena ihanteena. 

Objektiivisuusihanteen ja ideologian suhdetta koskevien havaintojeni pohjalta asetan tarkasteltavaksi 

vastamediat valtavirtamedian ja journalismin hegemonisten maailmasuhteiden artikulaatioiden 

haastajina. Tarkastelen vastamedioita yhtäältä median murroksen ja toisaalta erityisesti vuoden 2008 

finanssikriisin jälkeisen yhteiskunnallisen hegemonian kriisin myötä nousseina valtavirtamedian 

haastajana sekä reaktioina ja vastavoimana objektiivisen journalismin tuottamalle ja heijastelemalle 

maailmansuhteelle.  

Tutkimusongelmanani (ja konkreettisena tutkimuskysymyksenäni) toimii kysymys: 

- Miten 2010-luvun vastamediat kytkeytyvät objektiiviseen valtavirtajournalismiin osana 

mediaympäristön ja vallitsevan yhteiskunnallisen järjestyksen ideologista murrosta? 

Tutkielmani jakautuu johdantoluvun jälkeen keskeisten käsitteiden tarkasteluun, analyysilukuun, 

johtopäätöksiin sekä jälkisanoihin ja diskussioon. Luvussa kaksi taustoitan avainkäsitteideni eli 

journalismin objektiivisuusideaalin, ideologian ja vastamedian määritelmiä, erilaisia käsitteisiin 

kytkeytyviä lähestymistapoja ja jäsennyksiä sekä perustelen lähestymistapani käsitteellisiä rajauksia 

koskevia valintoja. Luvussa kolme syvennyn tarkemmin objektiivisuusideaalin olemukseen ja 

ominaisuuksiin, sitä kohtaan esitettyyn kritiikkiin ja kilpaileviin näkemyksiin journalismin 

ammattietiikan saralla. Lisäksi pohdin käsitteen paluuta journalismia koskevien debattien ja 

akateemisen mediatutkimuksen piirissä. Luvussa neljä tarkastelen kolmea ideologiatutkimuksen 

lähestymistapaa median suhteesta ideologiaan. Tarkasteluni kohteena ovat näkemykset ideologiasta 

mediateksteissä maailmasuhteen tuotantona, ideologiasta ajattelu- ja toimintamallien, asenteiden ja 

arvojen tuotantona sekä mediateksteistä ideologisten ja hegemonisten kamppailujen areenoina. 

Lisäksi analysoin journalismin objektiivisuusihanteen suhdetta ideologiatutkimuksen havaintoihin. 

Luvussa viisi tarkastelen vastamedioita ja niiden suhdetta journalismin objektiivisuusideaaliin sekä 

ideologiatutkimukseen. Luvussa kuusi teen yhteenvetoa ja pyrin vastaamaan tarkastelun kohteena 

toimineen kirjallisuuden pohjalta tutkimuskysymykseeni.  
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2. Teoreettinen tausta ja käsitteiden määrittely 

 

2.1 Journalismin objektiivisuusideaali käsitteenä 

 

Journalismin käsitettä voidaan hahmottaa kahtalaisesti. Yhtäältä termi ”journalismi” viittaa sanoma- 

ja aikakauslehtiin, internetin uutissivustoille tai televisiouutisiin kirjoittamisen aktiviteettiin tai 

ammattiin; toisaalta se taas tarkoittaa journalistisen työn tai toiminnan tuotetta. Kirjaimellisesti 

kaikista subjekteista ja subjektien näkökulmista riippumatonta tarkoittava objektiivisuus 

journalistisessa kontekstissa viittaa ennen kaikkea journalistin totuudellisuuteen ja 

riippumattomuuteen suhteessa raportoitavaan asiaan (Tieteen termipankki, 2017). Objektiivisuudesta 

ja siihen läheisesti kytkeytyvästä faktuaalisuudesta on niin kansainvälisesti kuin Suomessakin 

muodostunut ajan myötä journalistietiikan korkein ja tärkeimpänä pidetty ihanne. Journalistietiikka 

puolestaan muodostuu journalistiseen työskentelyyn kohdistuvista ja sitä sääntelevistä moraalisista 

ja juridisista velvoitteista, joita on sitä kohtaan asetettu niin alan sisä- kuin ulkopuolelta. Kuten 

Mäntylä (2004) kuvaa, on vaikeaa kuvitella journalistietiikkaa, joka ei perustuisi totuudellisuuteen ja 

tiedonvälityksen objektiivisuuteen. 1900-luvun merkittävimpänä kansainvälisenä journalismia 

ohjanneena ihanteena toiminut objektiivisuusideaali sai alkunsa 1800-luvulla Yhdysvalloissa 

sanomalehtien kaupallistumisen ja uutisten journalistisena tekstinä syntymisen myötä ja sai 

nykymerkityksensä 1930-luvulta alkaen journalistien ammattietiikan ja ammatillisen itsesääntelyn 

vahvistuttua.  

 

Journalismin objektiivisuusideaali viittaa selkeästi yksilöitävissä ja eksplikoitavissa olevan 

johtoajatuksen sijaan useista komponenteista koostuvaan kokonaisuuteen. Siihen säännöllisesti 

yhdistettyjä osatekijöitä ovat journalistien pyrkimys totuuteen, tosiasiallinen raportointi, faktojen 

erottaminen mielipiteistä, arvoista ja tunteista, puolueettomuus, neutraali oikeudenmukaisuus, 

tasapuolinen raportointi sekä journalistinen itsenäisyys (Bergman, 2017). Käsityksessä 

journalistisesta objektiivisuudesta tosiasiallinen eli objektiivinen, journalistinen raportti vastaa 

todellisuudessa vallitsevia asiantiloja, kuten tieteessä: tiedon tulee koskea kohteitaan riippumatta 

tiedollisten toimijoiden subjektiivisista ominaisuuksista – mielipiteistä ja tulkinnoista (Lehtinen, 

2013, 96). Viitaten perinteiseen määritelmään, journalismi ”on ajankohtaisten, faktapohjaisten 
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joukkotiedotussanomien tuottamista” (Hemanus, 1989, s. 21). Mäntylä (2004, 31) toteaa kyseisen 

määritelmän toimivan pohjana useimpien maiden journalismia koskeville eettisille säännöstöille ja 

toteaa tähän vedoten koko kysymyksen journalismista, joka ei perustuisi etiikaltaan faktuaalisuuteen 

ja objektiivisuuteen, irrelevantiksi. Everette E. Dennis on jakanut journalistisen objektiivisuuden 

kolmeen osatekijään: 1) faktojen erottaminen mielipiteistä; 2) uutisaiheiden tarkasteleminen erillään 

tunteista ja; 3) tasapuolisuutta ja balanssia kohti pyrkiminen (Dennis & Merril 1984, s. 111). Sikäli 

kun ideologiat on mielletty arvoihin ja normeihin liittyvinä uskomusjärjestelminä, on ne nähty 

journalismin piirissä perinteisesti objektiivisuutta ja totuudellista raportointia haittaavina tekijöinä. 

 

Objektiivisuudella ja siihen liittyvällä arvoneutraaliudella on sekä tutkijoiden että journalistien 

ajattelussa problemaattinen status. Erityisesti journalistit ovat viime vuosikymmeninä korvanneet 

objektiivisuuden käsitteen ammatillisessa itseymmärryksessään ja ammattieettisissä lähtökohdissaan 

sen lähisukulaisilla kuten “tasapuolisuudella”, “ammatillisella etäisyydellä”, “etääntymisellä” tai 

“puolueettomuudella” legitimoidakseen toimintaansa. Vaikka objektiivisuuden mahdollisuutta 

käytännön journalismissa toteutuvana tosiasiana on haastettu, objektiivisuus ideaalina, siis 

ihanteena, jonakin jota kohti pyrkiä, on voimissaan. (Deuze 2005, s. 448)  

 

Myös objektiivisuusideaaliin liittyviä faktuaalisuuden ja totuudellisuuden käsitteitä, jotka aikoinaan 

olivat keskeisiä journalismiin ja demokraattisiin yhteiskuntiin laajemmin liitettyjä määreitä, on 

haastettu viestintää ja mediaa koskevassa tutkimuksessa viime vuosikymmeninä. Totuudellisuutta ja 

totuutta teoreettisina käsitteinä on alettu pitää vanhentuneina ja epäolennaisina, minkä seurauksena 

niistä on alettua akateemisen tutkimuksen parissa puhua usein lainausmerkeissä ja ironisesti 

osoittaakseen tutkijoiden ymmärryksen totuudellisuuden tavoittamattomuudesta. Tämä osaltaan on 

kasvattanut akateemisten tutkijoiden ja journalistien käsitysten välistä kuilua entisestään; huolimatta 

erilaisten kriittisten ja konstruktivististen teorioiden leviämisestä ja yleisemmän hyväksynnän 

nauttimisesta tutkijoiden keskuudessa viimeisten vuosikymmenten aikana, ’totuus’ ja “faktat” 

aiemmin käsiteltyjen objektiivisuuden ja puolueettomuuden ohella ovat yhä edelleen journalisteille 

eräänlaisia ”jumaltermejä” (Tenenboim-Weinblatt, 2009, s. 101). Esimerkiksi suomalaisten 

joukkoviestinnän julkaisijoiden ja toimittajien ammatillista toimintaa säätelevä ja ”hyvää 

journalistista tapaa tulkitseva ja sanan- ja julkaisunvapautta puolustava” itsesäätelyelin Julkisen sanan 

neuvosto (JSN) ei suoraan ota kantaa objektiivisuuteen, mutta sivuaa objektiivisuusideaaliin 

kuuluvaa totuudellisuutta laatimissaan Journalistin ohjeissa seuraavasti: ”8. Journalistin velvollisuus 

on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen – – 11. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat 

mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta.” (Julkisen sanan neuvosto, 2013.) 
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2.2 Kriittinen teoria ja ideologia mediatutkimuksessa 

 

Kielitieteilijä ja diskurssitutkija Sari Pietikäinen on esittänyt, että ideologiakäsitykset voidaan 

pääpiirteittään jakaa kolmeen selkeään ja erilliseen kategoriaan. Neutraali ideologiakäsitys 

hahmottaa ideologian ajatusten ja uskomusten järjestelmänä ja näkemyksenä maailmasta. Sanaa 

käytetään ilman arvolatausta, eikä ideologiaa itsessään pidetä sen enempää kielteisenä kuin 

myönteisenäkään. Karl Marxin (1818–1883) teoretisointeihin pohjaavan negatiivisen 

ideologiakäsityksen mukaan ideologia on vääristynyttä tietoisuutta, ja se häiritsee ja estää 

todellisuuden ymmärtämistä. Kuten kulttuurintutkija ja ideologiakriitikko Terry Eagleton (1990, s. 

10–11) esittää, tämä käsitys ideologiasta ja koko epistemologia, jonka mukaan tietyt ideat vastaavat 

asioiden todellista tilaa ja toiset taas eivät näyttäytyy nykyään melko ”naiivina ja epämuodikkaana”. 

Kriittinen ideologiakäsitys kytkeytyy puolestaan uusmarxilaisen Frankfurtin koulukunnan 

teoreetikoiden 1900-luvun alussa aloittamaan kriittiseen teoriaperinteeseen ja yhdistää ideologian 

valtasuhteisiin. (Pietikäinen 2000, s. 202).  

Näistä kolmesta lähestymistavasta tarkastelen tutkielmassani kriittistä ideologiakäsitystä ja sen 

sisäisiä jakolinjoja sekä sen suhteutumista journalismin objektiivisuusideaalin ja vastamedioiden 

väliseen suhteeseen. Kriittistä ideologiatutkimusta voidaan hahmottaa Marxista Antonio Gramscin 

kautta yhtäältä Frankfurtin koulukuntaan ja toisaalta Louis Althusserin ja ranskalaisten 

strukturalististen marxistien kautta brittiläisen kulttuurintutkimukseen johtavana löyhänä 

historiallisena jatkumona. Edellä mainituista erityisesti Frankfurtin koulukunta ja brittiläisen 

kulttuurintutkimuksen parissa vaikuttaneet teoreetikot, kuten Stuart Hall ja Terry Eagleton ovat 

tutkineet ideologian suhdetta mediaan ja viestintään. Kriittinen teoria lähtee liikkeelle siitä, että 

perinteiset loogisen positivistiset yhteiskuntateoriat ja niiden tapa hankkia ja tuottaa tietoa ovat 

”ongelmanratkaisuteorioita”. Ne siis ainoastaan pyrkivät ymmärtämään ja selittämään, millainen 

maailma on. Kriittisellä teorialla puolestaan on radikaalin normatiivinen ja emansipatorinen 

tietokäsitys: se pyrkii tietoa lisäämällä vapauttamaan ihmiset ja muuttamaan yhteiskunnallisia oloja 

parempaan suuntaan. (Bohman, 2005) Kriittinen tutkimus pyrkii suuntaamaan katseensa yksittäisten 

mediatekstien taakse ja tunnistamaan laajempia intertekstuaalisia merkitysjärjestelmiä ja 

tarkastelemaan tekstiin liittyviä ideologisia kamppailuita ja normeja, joita se luonnollistaa.  
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Ideologiatutkimuksen kenttä on erittäin laaja, ja käsitteelle ideologia löytyy mediatutkimuksen sisältä 

useita keskenään ristiriitaisia määritelmiä, joten systematisoidakseni ja rajatakseni 

tutkimusongelmaani lähestyn ideologiaa kolmen kriittisen yhteiskuntatutkimuksen 

ideologiatutkimuksen saralla merkittävän näkemyksen kautta: 

1) Mediatekstit artikuloivat suhteellisen pysyviä ja koherentteja maailmasuhteita (ideologia 

subjektin/identiteetin tuotantona); 

2) Tuottavat käsityksiä sopivista ajattelu- ja toimintamalleista, asenteista ja arvoista  

3) Edistävät yhteiskunnallisesti hallitsevien ryhmien intressejä / toimivat ideologisten 

kamppailujen areenoina (ideologia hegemoniana) 

 

Postmoderni kriittisen teorian ideologiatutkimus, jota Frankfurtin koulukunta edusti, lukeutuu 

tieteellisiltä lähtökohdiltaan sosiaalisen konstruktivismin piiriin. Länsimarxismi ja Louis Althusserin 

edustama strukturalistinen marxismi olivat Marxia seuraten tieteenfilosofisilta lähtökohdiltaan 

positivistisia ja materialistisia. Konstruktivismi ja konstruktivistiset teoriat viittaavat käsitykseen 

todellisuudesta ja sitä koskevasta tiedosta ja käsitteistöstä ihmisten luomien ja siihen liittämien 

merkitysten kautta sosiaalisesti syntyvänä, eikä suinkaan ihmisten “löytämänä” ja siten ulkopuolelta 

tarkastelemana asiana (Schudson, 2009, s. 106). Sosiaalisten faktojen ja arvojen erottaminen 

toisistaan on hankalaa, ellei jopa mahdotonta ja ylipäätään irrelevanttia (Macionis, 2011, s. 32). Tältä 

kannalta katsottuna journalistit journalistisia tekstejä kirjoittaessaan eivät ensisijaisesti kuvaile 

todellisuuden tapahtumia, vaan konstruoivat sosiaalista todellisuutta käyttämiensä kielellisten 

valintojen kautta. Myös merkittävä osa 1970-luvulta lähtien esitetystä akateemisen mediatutkimuksen 

kritiikistä objektiivisuutta ja totuudellisuutta journalistisina lähtökohtina kohtaan on noussut 

nimenomaan konstruktivististen ja poststrukturalististen tutkijoiden piiristä. Terry Eagletonin, joka 

on artikkelissaan (1991) tiivistänyt ansiokkaasti kriittisen perinteen käsityksiä ideologiasta ja johon 

vahvasti nojaan luvun 4 ideologiaa koskevassa tarkastelussa, lähestymistapaa on kuvailtu 

marxilaiseen traditioon vahvasti pohjaavaksi, mutta tekniikoita ja ideoita tuoreemmista 

lähestymistavoista kuten strukturalismista, lacanilaisesta analyysista ja dekonstruktiosta 

hyödyntäväksi. Vaikka postmarxilaisten tutkijoiden käsitykset ideologian sijainnista (yhteiskunnan 

materiaalinen perusta vs. ideat) poikkeavat toisistaan, on eri teoreetikoille yhteistä ideologian 

kytkeytyminen yhteiskunnalliseen ja poliittiseen valtaan. 
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Koska näille ideologiaa koskeville teorioille on yhteistä käsitys ideologian yhteiskunnalliseen ja/tai 

poliittiseen valtaan ja sen legitimoimiseen liittyvästä luonteesta, voidaan tätä ideologiaa koskevaa 

tarkastelutapaa kuvailla Eagletoniin viitaten poliittis-sosiologiseksi sikäli, kun ideologia mielletään 

välittäjäksi, jonka kautta ihmiset käyvät yhteiskunnallisia ja poliittisia kamppailujaan merkkien, 

merkitysten ja representaatioiden tasolla (Eagleton, 1991, s. 11). Vaikka en otakaan 

tutkimukselliseksi lähtökohdakseni ja epistemologiakseni marxilaista käsitystä ideologiasta vääränä 

tietoisuutena, tulen viittaamaan Marxiin taustoituksellisista syistä, sillä eroista huolimatta kriittinen 

teoriaperinne pohjaa taustaltaan Marxin teoriaan.  

Frankfurtin koulukunnalla tai Frankfurtin kriittisellä koulukunnalla viitataan 1920-luvun alussa 

Frankfurtin yliopistossa syntyneeseen, eri tieteenalojen edustajista koostuneeseen löyhään ryhmään, 

joka kehitti muun muassa Karl Marxin ja Sigmund Freudin ajatusten pohjalta uutta 

yhteiskuntakriittistä teoriaa. Koulukunnan keskeisiä varhaisia edustajia olivat Felix Weil, Friedrich 

Pollock, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm ja Leo Löwenthal. Toisen maailmansodan 

jälkeen koulukuntaan on liitetty teoreetikoita kuten Jürgen Habermas ja Axel Honneth. (Nenonen 

1998, s. 781) Käsitteenä kriittinen teoria on peräisin Horkheimerin ohjelmajulistuksenomaisen 

artikkelin Traditionelle und kritische Theorie (1937) otsikosta.  Horkheimer määritteli kriittisen 

teorian yhteiskunnalliseksi kritiikiksi, jonka tarkoituksena oli muuttaa yhteiskuntaa ja toteuttaa 

yksilöiden intellektuaalinen emansipaatio dogmaattisista olettamuksista vapaan valaistumisen avulla 

(Carr, 2000, s. 13; 3; 208–220; Geuss, 1981, s. 589).  

Samaan aikaan toisaalla italialainen länsimarxisti Antonio Gramsci (1891–1937) kehitti uutta 

merkitystä jo antiikin aikoina tunnetulle hegemonian käsitteelle. Gramsci pyrki jäsentämään aikansa 

poliittis-ekonomista hegemonisen eli hallitsevan aseman saavuttanutta järjestelmää, kapitalistista 

yhteiskuntaa, ideologisen vallan eli kulttuurihegemonian käsitteen avulla. Gramscin yli 80 vuotta 

sitten kirjoittamat ensi sijassa valtiota ja politiikkaa koskevat teoriat ovat edelleen relevantteja 

mediatutkimuksen sekä tämän tutkielman kannalta; Gramsci ajoitti kulttuurihegemonian sekä 

ideologisten ja suostumuksen organisointiin liittyvien valtakamppailuiden synnyn samanaikaiseksi 

modernin massamedian synnyn kanssa. (ks. esim. Gramsci, 1982, s. 122) Tästä katsannosta samaan 

aikaan syntyneen, nykymuotoisen ammattieettiseen itsesääntelyyn perustuvan journalistisen 

objektiivisuusideaalin ja “objektiivisen journalismin” historia näyttäytyy uudessa valossa 

hegemonisten kamppailuiden historiana. Gramscin hegemoniateoriaan kytkeytyvät orgaanisen kriisin 

ja interregnumin käsitteet tarjoavat tutkielman kannalta selitysvoimaisia teoreettisia työkaluja 

tarkasteltaessa vastamedioiden suhdetta objektiiviseen journalismiin 2010-luvulla. 
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Ranskalainen Louis Althusser (1918–1990) on tunnettu Marxin ideologiaa koskevia teoretisointeja 

antihumanistisesta ja strukturalistisesta, yhteiskunnalliset suhteet sen materiaaliseen rakenteeseen 

palauttavasta ideologisia valtiokoneistoja koskevasta vaikutusvaltaisesta teoriastaan. Althusserin 

teoria ideologiasta elettyinä suhteina interpellaation ja identifikaation kautta tarjoaa hedelmällisen 

viitekehyksen tarkastella valta- ja vastamedioita lukijoitaan subjektipositioihin kutsuvina 

ideologisina välineinä. 

Eagletonin ja Hallin kaltaiset Marxin ajatteluperinteestä ammentavat kriittiset kulttuuri- ja 

mediateoreetikot ovat postmarxilaisia: he yhtäältä käyttävät Marxin käsitteitä, kuten ideologia, ja 

toisaalta pyrkivät osoittamaan perinteisen marxistisen teorian käyttökelvottomuuden ja 

dekonstruoimaan sekä kehittämään sen käsitteitä ja laatimaan parempaa teoriaa tilalle (Hall, 1996, s. 

25). Eagletonin ja Hallin kaltaiset tutkijat ovat palauttaneet ideologian takaisin kulttuurillisen, 

merkkeihin, merkityksiin, arvoihin ja uskomuksiin liittyvän vallankäytön piiriin. 

 

Kuten Eagleton artikkelissaan (1991) toteaa, ei käsitteelle “ideologia” löydy yhtä pätevää ja 

tyhjentävää määritelmää, vaan sille on annettu laaja skaala erilaisia määritelmiä, joista kaikki eivät 

ole yhteensopivia. Kuvatessaan käsitteen teoretisoinnin hajanaista ja laajaa kenttää, luettelee Eagleton 

seuraavat määritelmät ideologialle: 

a) Yhteiskunnallisessa elämässä tapahtuva ideoiden, uskomusten ja arvojen tuotanto  

b) Yksittäiselle ryhmälle/luokalle ominaiset ideat ja uskomukset  

c) Ideat ja uskomukset, jotka edistävät ja oikeuttavat ryhmän intressejä yhteiskunnallisissa 

kamppailuissa  

d) Hallitsevan luokan intressejä edistävät ja oikeuttavat ideat ja uskomukset  

e) Järjestelmällisesti vääristelty viestintä  

f) Se, mikä tarjoaa subjektiposition 

g) Ajattelun muodot, joita motivoivat yhteiskunnalliset intressit 

h) Identiteettiajattelu 

i) Sosiaalisesti välttämättömät kuvitelmat 

j) Diskurssin ja vallan välinen konjunktuuri 

k) Välittäjä, jonka kautta sosiaaliset olennot hahmottavat maailmaansa 

l) Toimijalähtöinen uskomusjärjestelmä 

m) Kielellisen ja ilmiömäisen/havaittavan maailman välinen sekaannus 

n) Semioottinen (merkkejä tulkitseva) ratkaisu 
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o) Välttämätön välittäjä, jonka kautta ihmiset elävät suhteitaan yhteiskunnalliseen struktuuriin 

p) Prosessi, jossa yhteiskunnallinen elämä muuttuu luonnolliseksi todellisuudeksi (Eagleton, 

1991, s. 1–2) 

 

Eagletonin luettelemista ideologian määritelmistä kohdat a, b, c, d ja f eli näkemykset ideologiasta 

yhteiskunnallisessa elämässä tapahtuvana ideoiden, uskomusten ja arvojen tuotantona; yksittäiselle 

ryhmälle tai luokalle ominaisina ideoina ja uskomuksina; ideoina ja uskomuksina, jotka edistävät ja 

oikeuttavat ryhmän intressejä yhteiskunnallisissa kamppailuissa; hallitsevan luokan intressejä 

edistävinä ja oikeuttavina ideoina ja uskomuksina tai subjektipositiona tarjoajana toistuvat kriittisen 

ja uusmarxilaisen teorian tutkimusperinteissä ja toimivat siten hedelmällisimpänä lähtökohtana 

tutkielmani ideologiaa koskevalle jäsennykselle. Karkeasti nämä määritelmät voidaan jakaa kolmeen 

kategoriaan, joita vastaavat luvun 4 kolme alalukua: ideologia maailmasuhteiden artikulaatioina, 

ideologia hegemoniana ja ideologia ajattelu- ja toimintamallien, arvojen ja asenteiden tuotantona 

tai yksinkertaisesti ideologia kulttuurillisena vuorovaikutuksena. Käsitys ideologiasta hegemonisena 

kamppailuna jakautuu sisäisesti edelleen näkemyksiin ideologiasta hallitsevan luokan tai ryhmän 

ideoiden tai uskomusten edistämisenä ja oikeuttamisena sekä ideologiasta minkä tahansa 

yhteiskunnallisesta hegemoniasta kamppailevan yksittäisen ryhmän ideoiden tai uskomusten 

edistämisenä ja oikeuttamisena.  

Edellä luetellut, Eagletonin erittelemät ideologian määritelmät eivät muodosta koherenttia ja 

yhtenevää ”suurta” teoriaa tai narratiivia ideologiasta. Pikemminkin ne tarjoavat tutkimuksellisia 

lähtökohtia ja kriittisiä näkökulmia, joiden kautta tarkastella yhteiskuntia ja yhteiskunnallista 

toimintaa, mukaan lukien journalismia ja journalistista työtä. Tutkielmani aiheen kannalta 

relevantteja ideologian määritelmiä ovat myös Eagletonin ideologian määritelmiin listaamat 

jäsennykset ajattelun muodot, joita motivoivat yhteiskunnalliset intressit; ideologia välittäjänä, jonka 

kautta sosiaaliset olennot hahmottavat maailmaansa; välittäjä, jonka kautta ihmiset elävät suhteitaan 

yhteiskunnalliseen struktuuriin ja ideologia prosessina, jossa yhteiskunnallinen elämä muuttuu 

luonnolliseksi todellisuudeksi. Tutkielman rajaamisen kannalta tulen kuitenkin keskittymään ennen 

kaikkea hegemonia-, subjekti- ja kulttuurinäkemyksiin. Rajaukseni ulkopuolelle jäävät näin ollen 

myös kielitieteelliset, semioottiset ja diskurssitutkimuksen teoreettiset jäsennykset ideologiasta. 

Eagleton avaa artikkelissaan ideologian käsitehistoriaa ja kuvaa, kuinka arkikielinen käsitys 

ideologiasta ”skemaattisena ja joustamattomana” tapana hahmottaa maailmaa vaatimattomamman ja 

pragmaattisemman tiedon sijaan syntyi yhdysvaltalaissosiologien keskuudessa toisen maailmansodan 
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jälkeen. Tässä näkemyksessä ideologian käsite sai fanaattisuuteen, affektiivisuuteen ja 

järkähtämättömään pseudo-uskonnollisuuteen viittaavan negatiivisen konnotaatioon. Kylmän sodan 

kaksinapaisessa järjestelmässä Neuvostoliitto ja itäblokin sosialistimaat konstruoitiin ja 

representoitiin “ideologisiksi” ja siten irrationaalisiksi, kun taas Yhdysvallat ja sen liittolaiset 

edustivat ideologiattomuutta ja rationaalisuutta. (Eagleton, 1991, s. 4) Eagletonin kuvailema 

rationaalisuuteen ja pragmaattisuuteen uskova “ideologiattomuuden ideologia” sopi hyvin yhteen ja 

kehittyi samaan aikaan aiemmin kuvaillun journalismin faktuaalisuutta ja neutraaliutta korostavan 

objektiivisuusideaalin kanssa. Positioimalla itsensä objektiiviseksi ja totuudelliseksi – siis 

ideologisen vastakohdaksi – kaupallinen massajournalismi onnistui asettamaan itsensä 

yhteiskunnallisten kamppailuiden ulkopuolelle.  

Kriittinen perinne on pyrkinyt löytämään vallitsevia ideologioita myös kapitalististen ja 

demokraattisten, “ideologiattomien” yhteiskuntien suhteista, käyttäen tässä esimerkiksi media- ja 

kulttuurintutkimuksen keinoja.  Eagleton (1991, s. 7–9) korostaa, ettei ideologia voi olla ”kaikkialla” 

eikä kaikki voi olla ideologiaa tai ideologista. Myöskään kahtiajako ideologiseen ja totuudelliseen tai 

rationaaliseen ei ole mielekäs lähtökohta, vaan ideologiaa tulee tarkastella kontekstisidonnaisena, 

diskursiivisena eli kielen käyttötapoihin liittyvänä ilmiönä. Diskursiivisuus viittaa johonkin kielen 

käyttöön liittyvään; ideologialla mediatekstissä on jokin kielellinen funktio, kuten yhteiskunnallisen 

valtasuhteen vahvistaminen, ajattelutavan tai maailmankatsomuksen normalisoiminen tai poliittisen 

vaikutuksen aikaansaaminen (emt., s. 9–10). Ideologia on tietty tapa, jonka avulla kuvataan, 

uusinnetaan ja myös muutetaan yhteiskunnan valtasuhteita (Pietikäinen, 2000, s. 191–218). 

Eagletonin mukaan ideologiset väittämät palvelevat jonkin ryhmän valtaintressejä, sisältävät ääneen 

lausumattomia esioletuksia ja sisältävät piilotetun viestin tai vaatimuksen. Ideologiset (media)tekstit 

voivat sisältää tosia väittämiä, mutta ne piilottavat aina osan todellisuutta tai vääristävät osaa 

todellisuutta. Ideologia koostuu empiirisistä, normatiivisista ja maailmankatsomuksellisista 

elementeistä: sitä ei voida osoittaa kokonaan vääräksi mutta voidaan kritisoida monin eri tavoin, ja 

sen havaitsemiseksi tarvitaan ulkopuolista sanastoa, joka toimii ”mittatikkuna”. (Eagleton, 1991, s. 

23; 26) 

 

Mediatutkija Risto Kunelius avaa teoksessaan Viestinnän vallassa (2003) viestinnän, 

yhteiskunnallisen vallan ja ideologian välisiä suhteita ja esittelee kriittisen teorian jäsennyksiä 

ideologiasta viestinnässä. (Kunelius, 2003, s. 209) Kunelius jakaa kriittisen perinteen jäsennykset 

yhteiskunnallisen vallan ja viestinnän suhteesta kolmeen näkemykseen. Ensimmäinen näkemys 

korostaa valtaa jonain, jota on toisilla mutta toisilla ei. Tässä näkemyksessä ideologia esiintyy ennen 
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kaikkea tietoisuuden hallintana. Toinen näkemys puolestaan esittää, että olemme kaikki mukana 

yhteiskunnallisessa vallankäytössä: osallistuessamme erilaisten instituutioiden toimiin ja arkipäivään 

uusinnamme yhteiskunnan valtasuhteita meille esikirjoitetuissa rooleissa. Tällöin ideologialla 

viitataan rutiineihin ja käytäntöihin, joiden avulla tai mukaan ajattelemme ja toimimme. Ideologia ei 

siis koostu ajatusten sisällöistä, vaan tietyistä tavoista ajatella tietyissä tilanteissa ja rooleissa – se siis 

ilmenee subjektien tuottamisen käytäntöinä.  Kolmannen, italialaisen marxilaisteoreetikko Antonio 

Gramscin ajatuksiin perustuvan näkemyksen mukaan ideologiset rutiinit eivät jatkuvasti palvele 

vakiintunutta valtarakennetta, vaan vallitseva ideologia tai gramscilaisittain hegemonia joutuu 

jatkuvasti kamppailemaan säilyttääkseen legitimiteettinsä (Kunelius 2003, 212–213). 

 

2.3 Vastamediat mediatutkimuksessa 

 

2000-lukua ja etenkin vuoden 2008 finanssikriisin jälkeistä 2010-lukua ovat luonnehtineet erilaiset 

murrokset niin poliittisessa julkisuudessa kuin mediassakin. Murrokset ovat koskeneet yhtäältä 

teknologista kehitystä ja sen myötä mediaformaatteja. Toisaalta ne ovat koskeneet medioiden 

journalistisia sisältöjä ja suhdetta vallitseviin yhteiskunnallisiin arvoihin ja totuttuihin, pitkään 

muuttumattomina pysyneisiin poliittisiin ja taloudellisiin instituutioihin. Ajalle leimallisia piirteitä 

ovat olleet 1900-luvun vakiintuneiden politiikan ja median instituutioiden kriisi, joka on kirvoittanut 

2010-luvulla enenevissä määrin julkista keskustelua totuudenjälkeisestä ajasta ja valeuutisista. 

Journalismin objektiivisuusihannetta vaalivan ja poliittista sekä taloudellista järjestelmää osaltaan 

tuottaneen ja uusintaneen perinteisen valtavirtamedian rinnalle on noussut uudenlaisia 

mediatoimijoita. Nämä toimijat, vastamediat (countermedia), ovat haastaneet etabloitunutta mediaa 

sekä muita vakiintuneita “vallanpitäjiä” eli yhteiskunnallisia instituutioita, kuten poliitikkoja. Näille 

vastamedioille ominaisia piirteitä ovat vahva antielitismi ja antagonismi suhteessa yhteiskunnallisesti 

vallitsevia arvoja sekä niitä ilmentäviä instituutioita kohtaan. Lisäksi vastamedioita luonnehtii niiden 

kanssa samanaikaisesti nousseille ja monien niistä tukemille populistisille poliittisille liikkeille ja 

poliitikoille ominainen vulgaari diskursiivinen tyyli. 

Vastamedian käsitettä ja tutkielmani kannalta relevantteja 2010-luvun radikaalioikeistolaisia 

vastamedioita tutkiessani seuraan ennen kaikkea tutkijoiden Tuukka Ylä-Anttilan, Niko Pyrhösen ja 

Gwenaëlle Bauvois’n jalanjäljissä. Vastamedia on terminä ja akateemisena tutkimuskohteena varsin 

uusi, ja se on vasta vakiinnuttamassa paikkaansa tutkimuskirjallisuudessa. Sosiologian 

viitekehyksessä hyödynnetty käsite on viestintää ja mediaa koskevan tutkimuksen piirissä toistaiseksi 
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alihyödynnetty. Verrattuna moniin osin päällekkäisiin ja yhteen kytkeytyviin lähisukulaisiinsa, kuten 

“vaihtoehtomedian” tai “disinformaation” käsitteisiin, juuri vastamedia tavoittaa keskeisesti ja 

analyyttisesti riittävällä tarkkuudella tarkasteltavan ilmiön olemuksen. 

Ylä-Anttila, Pyrhönen ja Bauvois ovat käyttäneet vastamedian käsitettä vale- tai vaihtoehtomedian 

sijaan. Tutkijoiden mukaan vastamedian käsitteellä on useita etuja sekä niin akateemisista kuin 

arkisistakin syistä. Ensinnäkin ”julkaisujen nimeäminen vastamediaksi noudattaa vakiintunutta 

sosiologista tutkimuskäytäntöä, jossa ilmiöiden nimeäminen perustuu tutkimuskohteiden 

itseymmärrykseen. Kun julkaisut esittävät itsensä “vaihtoehtoisina tiedon lähteinä”, ne kaikki 

eksplisiittisesti vastustavat “vallanpitäjiä”. ”Vallanpitäjiin” kuuluvat kaikki nykydemokratian 

instituutiot, etenkin sellaiset, joiden politiikka ja siitä raportointi valtamediassa perustuu 

”teknokraattiseen lähestymistapaan”. (Pyrhönen & Bauvois, 2020) Tutkielmani kannalta 

erityisenä tutkailun kohteena ovat valtamedia ja objektiivinen journalismi koettujen vallanpitäjien 

eliitin ideologisten artikulaatioiden kanavina. 

Pyrhönen ja Bauvois ovat esittäneet, että valeuutiset, valemediat ja valeuutisjournalismi, joilla 

käsiteltyihin vastamedioihin on usein paitsi journalismissa, myös akateemisessa tutkimuksessa 

viitattu, ovat monesta näkökulmasta ongelmallisia nimityksiä. Menestyksekkäintä 

disinformaatiota ei yleensä jaeta valheen muodossa, vaan se perustuu pois jättämiseen, huhuihin 

ja arvailuihin sekä tarkoituksellisen ”tasapuolisuusharhan” luomiseen näiden ja varmennettavissa 

olevan tiedon välille. Suurin osa disinformaatiojulkaisuista löytää tarvitsemansa sitaatit ja 

ääniklipit haastattelemalla ihmisiä, jotka ajavat voimakkaasti omaa etuaan, ja kehystämällä heidän 

väitteensä uutisina. Tämän tapainen ”uutisjournalismi” ei suoranaisesti valehtele, sillä raportointi 

ja lainaukset ovat teknisesti ottaen paikkansa pitäviä. Sen sijaan julkaisut toimivat ennen muuta 

niin, että ne poimivat valtamediassa kiertäviä uutistapahtumia, tulkitsevat alkuperäiset uutiset 

valheiksi ja tarjoavat aiheesta ”vaihtoehtoisia” selityksiään ja ”analyysejään”. (Pyrhönen & 

Bauvois, 2020.) 

Vastamedioiden suhde uusien poliittisten liikkeiden nousuun 2000-luvulla on elimellinen ja 

läheinen. Populistiset ja aivan erityisesti radikaalioikeistolaiset populistiset liikkeet ovat joko 

suoranaisesti hyödyntäneet vastamedioita liikkeidensä äänenkannattajina tai vähintään hyötyneet 

liikkeidensä ja poliitikkojensa myötämielisistä representaatioista vastamedioissa.  Vastamediat 

ovat myös omaksuneet populistisen poliittisen tyylin, joka keskeisellä tavalla poikkeaa sekä 

perinteiseksi mielletystä ja hegemonisesta poliittisesta diskurssista että objektiivisen 

valtavirtajournalismin tyylistä. Vastamedian käsite niveltyy keskeisesti laajempiin debatteihin 
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”totuudenjälkeisestä” ajasta ja politiikasta”, joten näitä käsitteitä ja niiden suhdetta vastamedioihin 

on välttämätöntä tarkastella osana tutkielmani vastamedioita koskevaa kappaletta. Samoin on 

perusteltua avata viime vuosien mediatutkimuksessa vaikutusvaltaista hybridin mediajärjestelmän 

käsitettä, jonka syntyhistoria ja muodostuminen mediakentässä merkittävällä tavalla limittyy ja 

osaltaan selittää vastamedioiden nousua 2000-luvun mediajulkisuuteen. 

Journalismin objektiivisuutta sekä vastamedioita koskeva tarkasteluni ei ole formaattikeskeistä, vaan 

tarkastelun keskiössä ovat journalistiset mediatekstit laajasti ymmärrettynä. Erityisesti vastamediat 

sijoittuvat keskeisesti 2000-luvun ”hybridiin mediasysteemin”, jonka käsitettä avataan tarkemmin 

vastamedioita käsittelevässä kappaleessa. Journalismilla viittaan tutkielmassani yhtäältä perinteisiin 

sanoma- ja aikakauslehdissä julkaistaviin journalistisiin mediateksteihin, mutta myös televisio- ja 

internet-journalismiin. Vastamediat puolestaan imitoivat ja muistuttavat muodoltaan perinteisiä 

journalistisia medioita, ”valtavirtamediaa”, mutta hylkäävät valtavirtamedialle tyypilliset 

journalistieettiset säännöt, keskeisimpänä journalismin objektiivisuusideaalin. 

 

 

3. Objektiivisuusideaali 

 

 3.1 Journalismin objektiivisuusideaalin historia ja ominaisuudet 

 

Objektiivisuuden suhteen journalismiin voidaan ymmärtää viittaavan journalistisen tekstin suhteena 

todellisuuteen. Kuten Hemanus ja Tervonen (Hemanus & Tervonen 1980, s. 17) aihetta hahmottelevat 

”sanoma on objektiivinen, jos ja vain jos sanoma vastaa todellisuutta” . Journalistien keskuudessa 

kyseenalaistamattomaan ”jumalkäsitteen” asemaan noussut objektiivisuus ja siihen kytkeytyvä 

totuudellisuus olivat 1900-luvut keskeisimmät journalistietiikan kulmakivet ja näkyvät journalistien 

työssä ympäri maailmaan vielä tänäkin päivänä. Miten objektiivisuus on saavuttanut näin 

järkähtämättömän aseman journalistietiikan saralla? 

Ennen 1830-lukua objektiivisuus oli journalismille vieras käsite ja sanomalehdistölle oli täysin 

tavanomaista julkaista puolueellisia ja kantaaottavia lehtijuttuja. Painotekniikan kehittyessä ja lehtien 

painamisen muututtua halvemmaksi ensimmäiset aidosti kaupalliset lehdet (”pennilehdet”) 

Yhdysvalloissa tavoittelivat nyt tietyn ihmisryhmän sijaan laajoja lukijaryhmiä. Tosiasiat ja 
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mahdollisimman puolueettomasti ja neutraalisti esitetyt faktat nousivat kaupallisen median 

tärkeimmäksi myyntivaltiksi. Syntyi uutinen, pelkästään tällaisista tosiasioista koostuva 

journalistinen teksti. (Kunelius, 2004, s. 67.) Lennätin keksittiin 1840-luvulla ja uutta teknologiaa 

uutisten levittämisessä alkoi hyödyntämään vuonna 1848 perustettu yhdysvaltalaisuutistoimisto 

Associated Press (AP). Koska AP keräsi julkaisemansa uutiset useilta eri sanomalehdiltä, joiden 

poliittiset sitoumukset vaihtelivat, sen ainoa keino onnistua saamaan hyväksyntä toimituksen ja 

asiakkaiden keskuudessa oli tehdä raportoinnistaan hyväksyttävän ”objektiivista”. Keskeistä tälle 

kehitykselle oli vastasyntyneen kaupallisen lehdistön objektiivisen raportoinnin tehokkuus 

edellytyksenä pärjätä kilpaillulla markkinalla. (Glasser, 1983, s. 4–5).  

1800-luvun loppuun mennessä Associated Pressin (AP) uutislähetteet olivat huomattavasti muuta 

lehdistöä vapaampia toimituksellisesta kommentoinnista ja sisältöihin puuttumisesta sekä 

luonteeltaan neutraalimpia. AP:n käytäntöjen on argumentoitu levinneen alan yleiseksi standardiksi. 

(Schudson, 1978, s. 4) Objektiivisuusideaalin vakiintumista edistivät osaltaan John Stuart Millin 

teoksessaan On Liberty (1859) lanseeraaman ajatuksen journalismista ajatusten markkinapaikkana 

(Marketplace of Ideas) yhteys Yhdysvaltain perustuslain ensimmäiseen lisäykseen, joka takaa lähes 

rajoittamattoman sananvapauden, sopivuus kaupallisen lehdistön kilpailuasetelmaan. Lisäksi 

kehitystä tuki 1920-luvulla Walter Lippmannin kirjoittamat ”tieteellistä journalismia” ja journalismin 

kytkeytymistä tieteen kaanoniin vaatineet puheenvuorot. (Glasser, 1983, s. 5–6) The New York 

Times kehitti ja toimi edelläkävijänä luodessaan uutisten ”informaatiomallin”, jolla se pyrki 

vetoamaan vaativaan ylempään keskiluokkaan ja suhteellisen elitistisiin yleisösegmentteihin (Kelkar 

2019, 91; Schudson, 1981). 

1920-luvulle saakka journalismin objektiivisuus- ja tietokäsitystä ohjasi niin sanottu ”naiivi 

empirismi” ja siitä seurannut ”naiivi objektivismi”. Naiivilla empirismillä viitataan käsitykseen, 

jonka mukaan faktat eivät ole ihmisten väittämiä maailman olemuksesta vaan ihmisistä 

riippumattomia maailman osia ja maailmassa ilmeneviä asioita. Ensimmäinen maailmansota ja 

sotivien osapuolten levittämä ja ihmisten uskomuksiin, arvoihin ja toimintaan vaikuttamaan ja 

manipuloimaan pyrkinyt propaganda opettivat journalisteille, että ”faktoja” tulee tarkastella 

huolellisesti, ei niinkään maailmassa ilmenevinä ja olemukseltaan luonnollisina asioina, vaan 

pikemminkin hallitusten ja muiden tahojen mahdollisesti pahoja tarkoitusperiä varten konstruoimana 

sepitteenä. (Schudson, 1978, s. 6–7) 1930-luvulle tultaessa ja uusien journalististen genrejen kuten 

poliittisten kolumnien synnyttyä journalistit alkoivat ymmärtämään, etteivät faktat, tai pikemminkin 

se mitä he olivat faktoiksi mieltäneet, pitäneetkään välttämättä paikkansa.  
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Objektiivisuus ja neutraalius saivat uudet merkitykset journalistien ammatillisen itsesääntelyn ja 

journalistien eettisten ohjeiden mukaan toimimisena (Schudson, 1978, s. 6–7). Paradoksaalisesti 

voidaankin todeta, että objektiivisuusideaali nykymerkityksessään on journalistin asettumista 

subjektiasemaan suhteessa journalistietiikkaan ja alan vakiintuneisiin käytäntöihin ja niistä käsin 

”objektiivisesti” raportoimista. Suomen Sanomalehtimiesten liiton vuoden 1957 etiikkasäännöt 

sisälsivät paitsi suomalaisen, myös kansainvälisesti journalistietiikan kulmakivinä pidetyt 

oikeellisuuden, totuudellisuuden ja objektiivisuuden ihanteet, ja samat ihanteet muodostivat perustan 

myös 1968 perustetun Julkisen sanan neuvoston (JSN) Lehtimiehen ohjeille (Mäntylä, 2004, s. 34). 

Yhdysvalloissa sanomalehdet ja journalistit panivat ammatillisen itsesääntelyn syntymisen myötä 

käytäntöön koko joukon sääntöjä, menettelytapoja ja normeja. Organisatorisesti lehtien 

liiketoiminnasta vastaavat osastot erotettiin toimituksellisista siten, että lehtien tekemiseen liittyvä 

liiketoiminta, kuten tulot ja mainonta, ei vaikuttanut eikä häirinnyt toimituksen työskentelyä ja 

uutisten toimittamista. Konkreettisesti tämä jako näkyi sanomalehtien sivuilla faktauutisten, 

mielipidekirjoitusten ja mainosten erottamisena toisistaan. Poliittisista konflikteista alettiin 

raportoida ”tasapuolisesti” tuoden kumpikin osapuoli esiin ja häivyttäen raportoiva journalisti 

”näkymättömiin” artikkelista. Toisen maailmansodan jälkeen journalismi koki niin Yhdysvalloissa 

kuin kansainvälisestikin ennennäkemättömän ammatillistumisen, joka ilmeni ennen kaikkea 

journalismin akateemisen koulutuksen ja yliopistotutkintojen selkeänä kasvuna. Etenkin 1970-luvulta 

lähtien, valtiovallan legitimiteettiä horjuttaneiden ja valtion turvallisuuselimiä kasvattaneiden 

tapahtumien, kuten Watergate-skandaalin myötä journalistit alkoivat mieltää itsensä enenevissä 

määrin ”vallan vahtikoirina”, joiden tehtävä oli tarkkailla vallankäyttäjiä ja paljastaa väärinkäytöksiä. 

(Kelkar 2019, 91; Schudson 1978) 

Vähittäisen kehityksen myötä journalismista kehittyi länsimaissa instituutio, joka tarjosi modernin 

demokratian toteutumisen kannalta ihmisille välttämätöntä tietoa (Nerone, 2015). 1900-luvun alussa 

syntynyt ammattimainen journalismi sitoutui neutraaliuden ja tasapuolisuuden arvoihin (Kaplan 

2002). Journalistit omaksuivat ”liberaaliprogressiivisten uudistajien” roolin ja etäännyttivät itseään 

puolueellisuudesta, ja journalismia ammattina alkoivat luonnehtia yhteiset eettiset standardit 

(Schudson, 2001; Waisbord, 2013). ”Yhteistä hyvää” ja ”yleistä etua” palvellessaan journalismi 

välttyi valtiovallan raskaalta sääntelyltä ja pysyi yksityisenä liiketoimintana (McQuail, 1992). 1900-

luvun aikana angloamerikkalaisesta journalismin muodosta tuli vallitseva läntisen maailman 

ammattijournalismin muoto (Harjuniemi, 2021, s. 6). 



17 
 

Sekä toimittajille että uutisorganisaatiolle objektiivisuusideaali on tärkeä legitimoinnin väline. 1800-

luvulla, kun sanomalehdet olivat pieniä ja niitä oli paljon, ne pystyivät puolustamaan riittävästi 

poliittista rooliaan vetoamalla Yhdysvaltain perustuslain ensimmäiseen lisäykseen ja ajatukseen 

vapaista ideoiden markkinoista. Alan keskittyminen kuitenkin heikensi tämän legitiimiyden perustan 

ja asetti uutisorganisaation ja sen myötä toimittajan herkkään asemaan. Nykyaikaisilla 

uutisorganisaatioilla on valtavasti valtaa: ne hallitsevat yhteiskunnan tärkeimpiä poliittisen viestinnän 

kanavia. Silti ne ovat yksityisessä omistuksessa, eikä niillä käytännössä ole suoraa tilivelvollisuutta 

yleisölle tai muodollisesti muodostetulle poliittiselle auktoriteetille. Journalismin ammattimaisuus 

mahdollistaa sen, että sekä uutisorganisaatio että toimittaja voivat vastata valtaansa kohdistuvaan 

kritiikkiin väittämällä, että he ovat itse asiassa luottaneet ”sokeaan” objektiivisen raportoinnin 

periaatteisiin. (Hallin, 1986, s. 67) 

Mäntylä (2004) kuvailee, kuinka empiiriset haastattelututkimukset sekä toimittajista että suomalaista 

(media-)alaa lähellä olevista tahoista ovat osoittaneet, että objektiivisen tiedon välittämistä pidetään 

journalismin päätehtävänä. Mäntylä viittaa Risto Kuneliukseen (2000), jonka toteuttaman 

kyselytutkimuksen yhteenvedossa todetaan, että useimpien journalistien mielestä faktuaalisuus ja 

objektiivisuus olivat haastateltujen journalistien mielestä journalismin ydin- ja perusasioita, joihin 

tulisi aina pyrkiä (Mäntylä, 2004, s. 31; Kunelius, 2000). Väliverronen (2016) työryhmineen päätyy 

suomalaisia journalisteja ja heidän asenteitaan sekä ammatillista itseymmärrystä koskevassa 

haastattelututkimuksessaan vastaavanlaisiin johtopäätöksiin. 366 haastateltavasta 

suomalaisjournalistista 91,5 % piti ”äärimmäisen” tai ”erittäin tärkeänä” raportoida asioista ”siten 

kuin ne ovat” ja olla ”ulkopuolinen tarkkailija”. Valtaosalle vastanneista erottautuminen poliittisesta 

vaikuttamisesta ja vakuuttelemisesta oli ammatillisesti tärkeää, eikä vallitsevan poliittisen johdon 

haastamista tai poliittisen esityslistan asettamista mediassa koettu vastanneiden toimesta tärkeiksi. 

Vain 1,1 % vastanneista piti tärkeänä journalistisena tehtävänä esittää myönteistä kuvaa poliittisista 

johtajista. (Väliverronen ym., 2016, s. 2) 

 

Edellä mainitut luvut kuvaavat hyvin journalistien ammatillista itseymmärrystä ja suhtautumista 

objektiivisuuteen ja faktuaalisuuteen: objektiivisuuden eetos on vakiintunut ja lähes 

itsestäänselvyytenä pidetty alan sisäinen peruslähtökohta ja korkein ihanne. Myös kansainvälinen 

tutkimus tukee käsitystä objektiivisuusideaalin suuresta merkityksestä journalisteille. Mark Deuze 

(2005) on todennut, että lukuisat yhdysvaltalaistutkijat ovat tunnistaneet objektiivisuuden 

journalistien itseymmärryksen kannalta keskeiseksi elementiksi (Deuze, 2005, s. . 448; Scuhdson, 

1978; 2001; Reese, 1990; Ognianova & Endersby, 1996; Mindich, 1998). 
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3.2 Objektiivisuusideaalin kritiikki ja kilpailevat näkemykset 

 

Verrattuna journalisteihin ja media-alan sisällä toimivien tahoihin objektiivisuuteen on suhtauduttu 

erityisesti viime vuosikymmenten saatossa journalismin ja yleisemmin viestinnän akateemisen 

tutkimuksen parissa huomattavasti skeptisemmin. Ristiriidasta tekee erityisen kiinnostavan se 

tosiasia, että valtaosalla journalisteista on taustallaan media-, viestintä- tai tiedotusopin opintoja tai 

alan yliopistollinen tutkinto. Väliverrosen ja työryhmänsä tutkimus vuodelta 2016 osoitti, että 

suomalaisista journalisteista 63,4 prosentilla oli jokin näistä tutkinnoista suoritettuna (Väliverronen 

ym., 2016, s. 1). Toisaalta erityisesti 2000-luvulla myös journalistisen kentän sisällä on ollut 

havaittavissa entistä ambivalentimpaa suhtautumista objektiivisuutta kohtaan. Lehtisen (2013) 

mukaan objektiivisuutta on alettu pitää tiedollisesti epäuskottavana ja eettisesti arveluttavana 

käsitteenä sekä journalismissa (Apunen, 2010) että sen tutkimuksessa (Väliverronen, 2009). Hänen 

mukaansa trendin taustalla on yhteiskuntatieteissä vahvistunut konstruktionismi, jonka mukaan 

kaikki tieto on ihmisten konstruoimaa ja tekemää. Lehtinen jatkaa, että sikäli kun maailmaa ja sen 

tapahtumia ei voi peilata sellaisinaan, on objektiivisuudesta haluttu luopua (vrt. Väliverronen, 2009, 

s. 17). Konstruktivismi tai konstruktionismi viittaa 1960-luvulla humanististen ja yhteiskuntatieteiden 

parissa tapahtuneen ”kielellisen käänteen” myötä syntyneeseen käsitykseen, jonka mukaan ”tietoa ei 

voida käsittää uskomuksen tai lauseen ja todellisuudessa vallitsevan asiantilan vastaavuutena” sillä 

”tieto ei voi koskaan olla objektiivista edes kaikkein eksakteimmissa luonnontieteissä, koska 

inhimillinen tieto on aina sosiaaliskulttuurisesti, historiallisesti ja ideologisesti – siis inhimillisesti – 

rakentunutta” (Lehtinen 2013, 47-48).  

Ehkä kaikkein perustavin kritiikki objektivisuusideaalia kohtaan liittyy journalistien vastuuseen tai 

pikemminkin vastuun karttelemiseen raportoidessaan tapahtumista. Jo vuonna 1972 feministisen 

tutkimusperinteen piirissä toimiva mediatutkija Gaye Tuchman esitti, että objektiivisuus on vain 

median strateginen rituaali, jonka avulla journalistit välttelevät kritiikkiä. (Tuchman, 1972, s. 660–

679) Kuten Kunelius (2000) asiaa kirjassaan avaa, alettuaan raportoimaan ”vain” faktoista kävivät 

kaupallisen lehdistön synnyttyä journalistit entistä riippuvaisemmiksi yhteiskunnallisia faktoja 

muotoilevista tahoista. Syntyi niin sanottu objektiivisuuden strateginen rituaali.  
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Kunelius käyttää tästä journalistisen objektiivisuuden ihannetta varjelevasta rituaalista esimerkkinä 

ydinvoimasta raportoivaa journalistia. Journalisti ei voi omissa nimissään kirjoittaa uutiseen 

ydinvoiman olevan turvallista ja suositella lisäydinvoiman rakentamista. Sen sijaan hän voi kirjoittaa, 

että ydinfysiikan professori on antanut vastaavan lausunnon. Rituaalin seurauksena journalistin 

vastuulle jää vain se, että professori on todella antanut lausunnon ja vastuu sen varsinaisesta 

totuusarvosta jää professorille. (Kunelius 2004, 69) Tästä seuraa journalisteille tilanne, jossa he voivat 

esittää lähes mitä tahansa kirjoittamissaan teksteissä, ja vedota kritiikkiä vältelläkseen esitettyjen 

väitteiden olevan vain lainauksia, joilla ei ole mitään tekemistä heidän omien mielipiteidensä kanssa.  

Toinen merkittävä kritiikin lähde on näkemys journalismin objektiivisuudesta hegemonista eli 

vallitsevaa yhteiskunnallista tilaa, ”status quoa” säilyttävänä voimana. Näkemyksen mukaan 

”objektiivisuutta” vaaliva journalismi on luonteeltaan konservatiivista, mikä hyödyttää yhteiskunnan 

poliittisia ja taloudellisia eliittejä, jotka ovat alun perin artikuloineet yhteiskunnallisen keskustelun 

alan ja joiden ääni journalismissa ja mediassa eniten kuuluu. Brittiläistä televisiojournalismia 

tutkineen tutkimusryhmä Glasgow University Media Groupin raportin pohjalta koostetussa teoksessa 

Bad News vuodelta 1976 todetaan, että uutiset eivät ole neutraaleja, vaan kulttuurillisia artefakteja ja 

yhteiskunnallisesti tuotettuja viestejä, joihin sisältyy monia kulttuurillisesti dominantteja eli 

vallitsevia oletuksia yhteiskunnistamme. (Glasgow University Media Group, 1976, s.1.) 1980-luvulla 

Theodore Glasser puolestaan hahmotteli objektiivisuuden muodostuneen journalistisen ihanteen 

sijaan käytännöksi tai tavaksi, jonka myötä journalistien tehokkuus ”kansalaisyhteiskunnan 

jäsenyydestä riisuttuina” ulkopuolisina asioiden tarkkailijoina hyödyttää ensi sijassa lehdistön 

omistajia, eikä journalismin kuluttajia. Tämä puolestaan tekee journalismista yhteiskunnallisiin 

eliitteihin ja vallankäyttäjiin linkittyneitä omistajiaan kohtaan myötämielistä ja konservatiivista. 

(Glasser, 1983, s. 13–15.) 

Mediatutkija Daniel C. Hallin on esittänyt Vietnamin sotaa koskevaa uutisointia käsittelevässä 

teoksessaan The Uncensored War (1986) teorian, jota on nimitetty Hallinin sfääreiksi (Hallin 

spheres). Teoria (kuvio 1) pyrki selittämään, miten sotaa käsiteltiin yhdysvaltalaisjournalismin 

piirissä ja laajemmin kuvaamaan journalismin objektiivisuutta. (Hallin, 1986, s. 116–118.) Hallin 

jakaa poliittisen diskurssin kolmeen samankeskiseen sfääriin: konsensuksen sfääriin, legitiimin 

kiistan sfääriin ja poikkeamien sfääriin. Politiikan tutkimuksen piirissä sallittavien 

keskustelunaiheiden rajoja kuvaavan Overtonin ikkunan tavoin Hallinin sfäärien rajat muuttuvat, kun 

yleinen mielipide yhteiskunnassa muuttuu. (Mindich, 2016.) 
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Kuvio 1. 

 

Konsensuksen sfääriin kuuluvat ne aiheet, joista vallitsee laaja konsensus eli yksimielisyys. 

Konsensuksen sfäärissä toimittajat voivat ottaa annettuina ja pitää itsestäänselvyyksinä yhteisiä 

arvoja ja oletuksia. (Schudson, 2002.) Esimerkkejä tällaisista aiheista ovat Hallinin mukaan 

yhdysvaltalaiskontekstissa esimerkiksi ”äitiys” ja ”omenapiirakka”, joiden puolesta toimittajat voivat 

vapaasti puhua vailla pelkoa puolueellisuussyytöksistä (Hallin, 1986, s. 116–118). Toisin sanoen 

konsensuksen sfääriin kuuluvien aiheiden puolustamista tai positiivissävyistä uutisointia niistä ei 

katsota puolueelliseksi. 

Legitiimin kiistan sfääriin kuuluvista aiheista rationaalisilla ja informoiduilla ihmisillä on toisistaan 

rajatulla alueella poikkeavia näkemyksiä. Näin ollen nämä aiheet ovat uutisoinnin kannalta kaikkein 

tärkeimpiä, ja niiden suhteen journalisteja velvoittaa pitäytyminen puolueettomassa raportoinnissa 

tietyn näkökannan puolesta puhumisen sijaan. Hallin argumentoi, että journalistien sitoutuminen 

objektiivisuuteen on aina ollut kompartmentalisoitunutta (compartmentalized) eli lokeroitunutta; 

juuri legitiimin kiistan sfäärissä journalistit pyrkivät tietoisesti olemaan tasapuolisia ja objektiivisia. 

(Hallin, 1986; Schudson, 2002.) 

Poikkeamien sfääriin kuuluvat aiheet journalistit sivuuttavat arvottomina eivätkä pidä niitä 

huomioonottamisen arvoisina. Tällaisiin aiheisiin kuuluvat näkemykset, joita pidetään 

perusteettomina, tabuina tai niin merkityksettöminä, ettei niillä ole uutisarvoa. Hallinin mukaan 

poikkeamin sfäärissä ”journalistit poikkeavat objektiivisesta uutisoinnista ja kokevat olevansa 

oikeutettuja käsittelemään aiheita marginaalisina, naurettavina tai vaarallisina”. Tällaisia aiheita joko 

vältellään tai niitä pilkataan hyväksyttävän kiistelyn rajat ylittävinä. Esimerkkinä poikkeamien 

sfääristä Hallin kuvailee, kuinka Yhdysvaltain telehallintovirasto FCC:n Fairness doctrine -politiikka 
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edellytti tasapuolisuutta oikeiston ja vasemmiston välillä poliittisessa uutisoinnissa, mutta täsmensi, 

että medioiden ei tarvitse antaa lainkaan näkyvyyttä kommunistisille näkemyksille. (Hallin, 1986, s. 

116–118.) 

Akateemisen, journalismia koskevan tutkimuksen löydökset selittävät osaltaan objektivisuusideaalin 

säilymistä keskeisenä osana journalistien ammatillista itseymmärrystä. Objektiivisuusideaalin 

säilyvyyttä on perusteltu näkemyksellä ”journalistisesta ideologiasta” eli tutkijoiden käsityksellä 

journalismista silkan ammatin sijaan tietynlaisena maailmankuvana, jonka journalistit omaksuvat jo 

opintojensa aikana. ”Ideologialla” tässä yhteydessä viitataan yksinkertaisesti tietylle ryhmälle 

(journalisteille) ominaisiin arvoihin ja uskomuksiin. Kuten Bonnie S. Brennen yhdysvaltalaisten, 

1980- ja 1990-luvulla julkaistuja journalismin oppikirjoja käsittelevässä tutkimuksessaan toteaa:  

Niistä jokainen käsittelee journalismin harjoittamista identtisestä,  

ideologisesta/maailmankatsomuksellisesta perspektiivistä, joka jättää 

huomiotta kaikki muutokset, jotka journalismia ovat ajan kuluessa 

koskettaneet (Deuze, 2005, s, 445; Brennen, 2000, s. 106.) 

Toisin sanoen; journalismi on muuttunut monessa suhteessa sitten professionalisoitumisensa, mutta 

tämän ammatillistumiskehityksen kanssa käsi kädessä kehittynyt journalistinen ammatti-identiteetti, 

”journalistinen ideologia” on pysynyt kaikki nämä vuosikymmenet muuttumattomana. 

Objektiivisuutta vastaan esitetty kritiikki on saanut journalismin tutkijat ehdottamaan, että 

journalistien tulisi luopua objektiivisuudesta ja keskittyä näkökulmiin ja tulkintoihin sekä kunnioittaa 

moniäänisten ja moniarvoisten kohteidensa ja yleisöjensä erilaisia näkemyksiä ja maailmankuvia. 

(Lehtinen, 2012, s. 97; Gaber, 2010.) Muita, objektiivisuuden korvaajaksi esitettyjä journalismia 

ohjaavia kehyksiä ja eettisiä periaatteita ovat esimerkiksi Stephen J. A. Wardin ”pragmaattinen 

objektiivisuus”, pyrkimys totuuteen ja faktuaalisuuteen ilman pyrkimystä arvovapauteen tai 

neutraaliuteen sekä McBriden ja Rosenstielin (2014) ja Kahnin (2017) korostama journalistinen 

läpinäkyvyys. Kuten Ward (2004, s. 367) kuvaa, tarkoittaa läpinäkyvyys journalistille tietyn 

poliittisen tai yhteiskunnallisen kannan ottamista ja sen avoimesti julki tuomista.  
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3.2 Objektiivisuusideaalin paluu 

 

Jo aikansa eläneeksi mielletty objektiivisuusideaali on viime vuosina noussut uudestaan journalismia 

koskevien debattien piiriin ja saanut osakseen hienoista kunnianpalautusta. Syy tälle 

”objektiivisuuden paluulle” on ollut erilaisten perinteistä uutisjournalismia ja journalismietiikkaa 

haastavien, ”vaihtoehtoisia faktoja” tai suoranaisia valeuutisia julkaisevien vastamedioiden nousu 

erityisesti internet-journalismin areenoilla. Raportointinsa faktuaalisuuden suhteen kyseenalaisten ja 

usein täysin avoimesti poliittisesti vakaumuksellisten ja puolueellisten uutissivustojen yhteydessä on 

alettu käyttää termejä kuten ”totuudenjälkeinen aika” ja ”post-truth politics”. (Poliittisia) uutisia 

julkaisevien vastamedioiden yhteydessä on käytetty ”reinformaation” käsitettä; tällaisten sivustojen 

uutisointi vääristää luotettua informaatiota vastaamaan omia ideologioitaan esittäen sen kokonaan tai 

osittain väärin. (Maigrot, Kijak, Claveau, 2016) Yhdysvaltain presidentinvaalien 2016 ja Ison-

Britannian EU-erosta käydyn Brexit-kampanjoinnin yhteydessä kansainvälisessä mediassa esille 

noussut totuudenjälkeisyyden käsite politiikan ja journalismin kontekstissa viittaa puolestaan ennen 

kaikkea poliittiseen kulttuuriin, jossa käytävä debatti on kehystetty tunteisiin poliittisista 

asiakysymyksistä irralliseksi tunteisiin vetoamiseksi ja jossa epätosiksi osoitettuja poliittisia väitteitä 

ja näkökulmia toistellaan (Roberts 2010). 

Totuuden jälkeisyys (post-truth) itsessään ei ole uusi termi; nykymerkityksessään sitä käytti 

ensimmäisen kerran Steve Tesich The Nation -lehden Iranin Kontra-skandaalia ja Persianlahden sotaa 

käsitelleessä kirjoituksessaan vuonna 1992. Vuonna 2016 Oxford Dictionary -sanakirjan julistettua 

termin ”post-truth” vuoden sanaksi Sreenash Kelkar (2019) avasi käsitettä ja sen suhdetta 

amerikkalaisen journalismin objektiivisuuteen artikkelissaan. Kelkar esittää, että internetin ja 

sosiaalisten medioiden alustojen yleistyessä 2000-luvulla uudenlaiset (oikeistokonservatiiviset) 

riippumattomat mediat ovat haastaneet valtavirtamedian instituutioita (emt., s. 90).  Näitä 1900-luvun 

toisella puoliskolla asemansa vakiinnuttamia ja nykymuotoisen käsityksensä objektiivisuudesta 

omaksuneita (ks. alaluku 3.1) medioita, joita sekä uudet vaihtoehtomediat että valtavirtapolitiikan 

toimijat kuten Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ovat kyseenalaistaneet, ovat esimerkiksi The 

New York Times, Washington Post, Time Magazine, CNN, NBC ja Newsweek (Kelkar 2019, 91; 

Schudson 1981) .Tällaisten asemansa vakiinnuttaneiden journalistisen kentän toimijoiden 

raportoinnin leimaaminen esimerkiksi valeuutisiksi (fake news) Trumpin kaltaisten hahmojen 

suunnalta ei viittaa ensisijaisesti uutisoinnin valheellisuuteen faktuaalisuuden puutteena, vaan 
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pikemminkin uutisiin, jotka koetaan hyökkäävinä lukijan maailmankatsomusta ja ennakkoasenteita 

kohtaan (Rochlin, 2017).  

Uusien vakiintunutta valtavirtamediaa ja journalismia haastamaan nousseiden 

vaihtoehtojournalististen toimijoiden ja niiden retoriikan leviäminen valtavirtapolitiikan areenoille on 

haastanut laatumedioiksi pitkään miellettyjä, objektiivisuuden ja faktuaalisuuden ihanteita vaalivia 

mediataloja. Viime vuosina kiivaana käynyt keskustelu herättää useita olennaisia kysymyksiä 

journalismin ammattieettisestä itseymmärryksestä. Kuten seuraavissa kappaleissa käy ilmi, kriittinen 

ideologiatutkimus on suhtautunut skeptisesti koko ajatukseen objektiivisuudesta ja neutraaliudesta 

yhteiskunnallisten merkityksenantojen tuotannon ja artikulaatioiden piirissä. Kysymys ideologiasta 

myös problematisoi koko keskustelun ”valeuutisista” ottaessaan kriittisen tarkastelun kohteeksi 

objektiivisuuden ja totuudellisuuden ihanteita vaalivat journalistiset tahot. Objektiivisen journalismin 

tarkastelu suhteessa ideologiatutkimuksen havaintoihin myös mahdollistaa yksioikoisen käsityksen 

kahtiajaosta totuudellisen valtavirtajournalismin ja valheellisten vastamedioiden välillä ylittämisen ja 

aiheen hienojakoisemman tarkastelun. 

 

 

 

4. Ideologia ja sen ominaisuudet mediateksteissä 

 

4.1 Ideologian käsitehistoria 

 

Kuten Raymond Williams (1988) on huomauttanut, ei ideologian käsite syntynyt marxismin piirissä. 

Käsite juontaa juurensa 1700-luvun loppuun, jolloin ranskalaisfilosofi Destutt De Tracy muodosti 

ideologiasta filosofisen termin. De Tracylle ideologia merkitsi ideoita tutkivaa luonnontiedettä; 

Lockea ja empirististä traditiota seuraten ideoita ei voitu hänen mukaansa ymmärtää metafyysisinä 

tai idealistisina, vaan kaikkien ideoiden alkuperä on ihmisen kokemuksessa maailmasta. (Williams, 

1988, 71.) Ranskalaishallitsija Napoleon Bonaparte puolestaan viittasi ideologian käsitteellä 

pilkallisesti kaikenlaisiin teorioihin, ”jotka eivät perustuneet millään muotoa oman edun 

tavoitteluun”, eivätkä voineet saada kannatusta kuin ”kuumapäisiltä nuorukaisilta” ja 

”kiihkomielisiltä intoilijoilta”.  
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Kaiken kaikkiaan 1800-luvun alkupuolta luonnehti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tässä 

vaiheessa tunnetuksi tulleen ideologian käsitteen negatiiviset konnotaatiot ja suoranainen 

”kiroaminen” (Williams, 1988, 73). Karl Marx ja Friedrich Engels asettuvat tähän ideologiaan 

skeptisesti suhtautuvaan traditioon teoksellaan Saksalainen ideologia (1846), jossa he hyökkäävät 

saksalaisia aikalaisiaan kohtaan ja kritisoivat erityisesti heidän tapaansa etsiä ”perimmäisiä syitä” 

”ideoista”. Marx ja Engels hylkäsivät Napoleonin käsityksen ”oman edun tavoittelemisesta” 

irroitettuna abstrakteista teorioista ja käsityksen erilaisten ideoiden alkuperästä ”ihmissydämen 

tiedosta ja historian opetuksista”. Marx ja Engels johtivat ideoiden ja ideologian alkuperän ”historian 

todellisiin edellytyksiin” – aineelliseen tuotantoon ja uusintamiseen. Aatteiden todellista perustaa he 

kuvasivat näin: 

Hallitsevat ajatukset eivät ole mitään muuta kuin hallitsevien aineellisten 

suhteiden aatteellista ilmaisua, ajatusmuotoon pukeutuneiden hallitsevien 

aineellisten suhteiden ilmausta (Williams, 1988, s. 73). 

Lisäksi Marx ja Engels havaitsivat ideologiaa tarkastellessaan, että: 

– jokaisen uuden luokan – – on pakko – – esittää oma etunsa yhteiskunnan 

kaikkien jäsenten yhteiseksi ja yhteisölliseksi eduksi, so. ideaalisesti 

ilmaistuna: antaa omille ajatuksilleen yleisluontoinen muoto, esittää ne 

ainoina järkevinä ja yleispätevinä” (Williams, 1988, s. 82). 

Näin ymmärrettynä, kuten Williams (1988, s. 83) hyvin kuvaa, ideologia ”häilyy tietylle luokalle 

ominaisten uskomusten järjestelmän ja sellaisten harhaanjohtavien uskomusten (väärien aatteiden tai 

väärän tietoisuuden) välillä, jotka voidaan asettaa toden tai tieteellisen tiedon vastakohdaksi”. On 

huomionarvoista, että jo tämä varhainen Marxin ja Engelsin käsitys ideologiasta tietyn ryhmän 

yleisluontoisina ja yleispätevinä esittämistä ajatuksista vastaa keskeisesti myöhemmin Gramscin ja 

häntä seuranneiden teoreetikkojen esityksiä ideologiasta ”arkijärkenä” tai ”common sensena”.  

Nämä erilaiset ideologian merkitykset ovat säilyneet ja saaneet rinnalleen 1900-luvulla uusia 

tendenssejä (Williams, 1988, s. 84–85). Ideologian käsitettä on sekä marxismin piirissä että sen 

ulkopuolella käytetty neutraalissa merkityksessä, jossa sillä on tarkoitettu “tietylle luokalle tai 

ryhmälle ominaisten uskomusten järjestelmää” ottamatta kantaa ideologian totuudellisuuteen tai 

illusorisuuteen. Tämän lisäksi ideologian ja ideologisen käsitteitä on alettu käyttää terminä, jolla 

kuvataan paitsi kaiken merkityksenannon tuotteita myös sen prosesseja, arvojen merkityksenanto 

mukaan lukien. Williams kuvaa aiheen problematiikkaa: 
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Esimerkiksi [venäläinen kielitieteilijä Valentin] Volosinov käyttää 

”ideologista” kuvaamaan merkkien välityksellä tapahtuvaa merkitysten 

tuotantoa ja pitää ”ideologiaa” siinä sosiaalisen todellisuuden 

ulottuvuutena, jossa merkitykset ja arvot tuotetaan. Tarvinnee tuskin 

sanoa, että ”ideologian” näin laajan merkityksen suhde sanan muihin 

merkityksiin on ongelmallinen. – – Marxilla, Engelsillä ja suuressa osassa 

marxismin traditiota keskeinen, ”käytännöllistä tietoisuutta” koskeva 

väite kaventui ja usein vääristyi sen seurauksena, ettei sosiaalisen 

merkityksenannon perustavien prosessien nähty sisältyvän “käytännön 

tietoisuuteen” ja myös ”mielikuviin, ajatuksiin ja käsitteisiin”, jotka ovat 

käsitettävissä sosiaalisen merkityksenannon tuotteina (Williams, 1988, s. 

87). 

 

 

4.2 Ideologia maailmasuhteiden artikulaationa 

 

Ideologisen subjektin käsite viittaa kriittisen viestintäteorian ajatukseen vallan arkipäiväisyydestä ja 

käytännöllisyydestä; ideologisina subjekteina olemme vapaaehtoisesti alistuneet yhteiskunnallisen 

valtarakenteen tarjoamiin rooleihin, subjektipositioihin (Kunelius, 2003, s. 221). Ranskalaisfilosofi 

ja strukturalistisen marxismin isä Louis Althusser (1918–1990) jatkoi ideologian kriittistä 

teoretisointia Marxin ja Gramscin ajatuksiin pohjaten nimenomaan subjektiaseman kautta ja kehitti 

interpellaation ja ideologisten valtiokoneistojen käsitteet. Althusserin ajattelussa ideologia ei (Marxin 

tapaan) viittaa siihen, pitääkö jokin paikkansa ja onko se totta vai valhetta – koko seikka oli hänelle 

jokseenkin irrelevantti. Sen sijaan ideologia Althusserin teoretisoinneissa viittaa ennen kaikkea 

merkityksenannon käytäntöjen organisoimiseen, joiden kautta ihmisistä muodostuu sosiaalisia 

subjekteja ja jotka tuottavat eletyt suhteet, joiden kautta subjektit ovat yhteydessä yhteiskunnan 

vallitseviin tuotantosuhteisiin. (Eagleton, 1990, s. 18.)  

Subjektilla on Althusserin käsitteistössä kahtalainen merkitys: se viittaa yhtäältä ihmisen vapaaseen 

subjektiviteettiin ja toisaalta alistettuun olentoon, jolta kaikki vapaus on riistetty. (Althusser, 1984, s. 

136) Ideologisilla valtiokoneistoilla Althusser viittasi valtiollisiin ja kansalaisyhteiskunnan piiriin 

kuuluviin instituutioihin kuten armeijaan, kouluun ja mediaan, jotka hänen käsityksensä mukaan 
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uusintavat tuotantosuhteita (kapitalismia) ja ’interpelloivat’ eli kutsuvat ihmisen erilaisiin rooleihin, 

subjektipositioihin. Kunelius kuvaa ideologisia subjektirooleja jonain ihmisiä instituutioiden 

käytännöissä odottavina, jotka otettuaan nämä oppivat kyvyn ajatella ja toimia maailmassa. Opittuaan 

ja omaksuttuaan yhteiskunnassa vallitsevan järjestyksen näistä rooleista käsin ihminen oppii 

ajattelemaan ideologian sisällä. (Kunelius, 2004, s. 233.) Tämä interpellaation ja identifikaation 

välinen dialektiikka puolestaan tuottaa (kollektiivisia) identiteettejä (De Kleen & Stavrakakis, 2017, 

s. 307). 

Althusserin mukaan ideologia ei siis nouse väärästä tietoisuudesta tai ole hallitsevien ryhmien ajama 

vaan ilmenee ”eletyissä suhteissa” nousten yhteiskunnan materiaalisesta perustasta (Eagleton, 1990, 

s. 30). Jotta vallitsevien tuotantosuhteiden, eli käytännössä kapitalismin määrittämät ”eletyt suhteet” 

voisivat muuttua, tulee tuotantosuhteiden muuttua. Median ja journalismin kannalta tämä tarkoittaisi 

sitä, että vain luopumalla kapitalismista talousjärjestelmänä, olisi journalismin mahdollista vapautua 

kapitalismia uusintavasta ideologiastaan. Toisaalta objektiivisuus – ainakaan sellaisena 

ideaalimuotona jona objektiivisuusihanne sen näkee ja esittää – tuskin olisi tässä uusien vallitsevien 

tuotantosuhteiden maailmassa mahdollinen journalistinen lähtökohta sikäli, että journalismi olisi 

tuomittu heijastelemaan uuden tuotantosuhteen ideologiaa. Vaikka ideologia ei Althusseria mukaillen 

ilmentäisi vallitsevia tuotantosuhteita, voidaan sitä tarkastella sen tuottamien subjektiasemien tai 

merkitykseltään hyvin läheisten identiteettien kautta. Tarkasteltaessa 2010-luvun vastamedioita 

tutkijat ovat havainneet vastamedioiden reinformaation tuottavan kollektiivista identifikoitumista 

alistetun ja kurjistetun kansanosan subjektiasemaan (Pyrhönen & Bauvois, 2019; Copsey, 1996, s. 

123).  

 

 

4.3 Ideologia hegemoniana & mediatekstit ideologisen kamppailun areenoina 

 

Käsityksen ideologiasta hegemoniana teoretisoi ja teki tunnetuksi kriittisten teorioiden kehityksen 

kannalta keskeinen italialainen teoreetikko ja länsimarxisti Antonio Gramsci. ”Hegemonian” 

traditionaalinen määritelmä on poliittinen hallitseminen tai ylivalta erityisesti valtioiden välisissä 

suhteissa. Marxismi laajensi hallitsemisen ja ylivallan määritelmät yhteiskuntaluokkien välisiin 

suhteisiin sekä erityisesti hallitsevan luokan määritelmään. Syvemmän merkityksen hegemonia sai 

Gramscin työssä, jota hän teki ollessaan fasistien vankina 1927–1935. Vaikka Gramscin tapa käyttää 
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hegemonian käsitettä sisälsi epämääräisyyttä, vaikutti se keskeisesti marxilaisen kulttuuriteorian 

kehitykseen. (Williams, 1988, s. 125.) 

Gramscin ajattelu lähtee liikkeelle siitä, että 1900-luvun demokraattisen ja kapitalistisen valtion 

kontekstissa valtaapitävät eivät hallitse kansalaisiaan enää ensi sijassa voimakeinoin, vaan paljon 

hienovaraisemmilla keinoilla. Gramscin ajattelussa moderneissa yhteiskunnissa hegemonia eli 

johtoasema yhteiskunnassa on vakiinnutettava ja voitettava eri yhteiskunnan osa-alueilla – paitsi 

politiikan ja hallinnon kovassa ytimessä, myös pehmeämmän vallankäytön areenoilla, kuten 

kulttuurissa ja mediassa. Gramsci ei koskaan määritellyt hegemonian käsitettä tyhjentävästi, mutta 

käytti sitä käsitellessään suostumuksen tuottamista ja organisoimista yhteiskunnissa. (Ives, 2004, s. 

3.) Hegemonia viittaa poliittisen johtamisen ja vaikuttamisen tapoihin, joilla kilpailevat faktiot tai 

ryhmät pyrkivät tekemään omasta ideologiastaan yhteiskunnassa yleisesti vallitsevan ideologian. 

Yhteiskunnallinen valta moderneissa yhteiskunnissa perustui Gramscin mukaan suoran väkivaltaisen 

hallinnan lisäksi jatkuvaan hegemonisen ryhmän tuottamaan suostumukseen. Gramsci paikansi 

hegemonian kansalaisyhteiskunnan piiriin, joka käsitti laajan määrän erilaisia valtion ja talouden 

välillä ja välittävinä toimivia instituutioita, jotka sitovat ihmisiä valtaapitäviin suostumuksen kautta. 

(Eagleton, 1991, s. 113–114.) Moderneissa yhteiskunnissa media ja journalismi ovat keskeisiä 

kansalaisyhteiskunnan välittäviä instituutioita, jotka tuottavat ja uusintavat hegemoniaa 

suostumuksena. 

Hegemonian saavuttamiseen tai valtaamiseen tarvitaan eri luokkien, gramscilaisittain historiallisten 

blokkien, legitimiteettiä, poliittista indoktrinaatiota sekä kykyä yhdistää eri poliittisten ryhmien 

keskenään ristiriitaiset intressit. Gramscin käsite interregnum viittaa politiikan ja talouden 

muodostaman systeemin kohtaamaa kriisiä seuraavaan murroskauteen. Interregnumin aikana useat 

ideologioiltaan vastakkaiset hegemoniset projektit pyrkivät saavuttamaan hegemonisen 

yhteiskunnallisen aseman tarjoten oman ratkaisunsa edellisen systeemin kriisiin ja tuottamaan ja 

organisoimaan suostumuksen. (Stahl, 2019, s. 333–336.) 

Gramsci erotti toisistaan hallitsemisen (dominio) ja hegemonian; hallitseminen ilmenee suoraan 

poliittisissa muodoissa ja kriisiaikoina suorana tai voimakkaana pakotuksena. Muina aikoina tilanne 

muodostuu ”monimutkaisesta kokonaisuudesta, joka yhdistää toisiinsa poliittiset, sosiaaliset ja 

kulttuuriset voimat. Hegemonia on tulkinnasta riippuen joko tämä kokonaisuus tai ”ne aktiiviset 

sosiaaliset ja kulttuuriset voimat, jotka ovat kokonaisuuden välttämättömiä elementtejä”. (Williams, 

1988, s. 125.) 
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Williamsin mukaan hegemonia on käsite, joka ”sisältää ja ylittää kaksi aiempaa vaikutusvaltaista 

käsitystä”. Näistä ensimmäinen on kulttuuri ”koko yhteiskunnallisena prosessina, jossa ihmiset 

ymmärtävät ja muovaavat elämänsä”, jonka hegemonian käsite ylittää asettamalla ”koko 

yhteiskunnallisen prosessin” suhteeseen erilaisten valta- ja vaikutussuhteiden kanssa. Toisekseen 

hegemonia ylittää vanhat marxilaiset käsitykset ideologiasta, joissa ”merkitysten ja arvojen 

järjestelmä on konkreettisten luokkaetujen ilmentymää tai heijastumaa”. Yhteiskunnallisen prosessin 

kokonaisuudessa ratkaisevaa ei ole vain aatteiden ja uskomusten tietoinen järjestelmä, vaan koko 

eletty, erilaisten hallitsevien merkitysten, arvojen ja uskomusten suhteellisen muodollinen ja 

artikuloitu järjestelmä, jotka voidaan abstrahoida ”maailmankuvaksi” tai luokkanäkökannaksi. 

(Williams, 1988, s. 125–126.) Williams korostaa hegemonian dynaamista luonnetta; hegemonia ei 

ole koskaan täysin staattinen ja saavutettu, vaan sitä täytyy jatkuvasti ”uusintaa, puolustaa ja 

muokata”. Keskeiseksi eroksi ideologian ja hegemonian käsitteiden välille muodostuukin tässä 

suhteessa hegemonian erottamattomuus kamppailun käsitteestä (Eagleton, 1991, s. 115). 

Kulttuurisen hegemonian teoriaperinteessä ja praksiksessa vallitseva ideologia on hallitsevan luokan 

narratiivi, joka esittää ja selittää yhteiskunnalliset tapahtumat normeina. Ideologia tässäkin 

merkityksessään legitimoi ja ajaa tiettyjä maailmasuhteeseen ja arvoihin liittyviä painotuksia, mutta 

legitimointi rajoittuu vallitsevan yhteiskunnallisen vallan aktiviteetteihin. (Eagleton, 1990, s. 29.) 

Tämä vallitsevien käsitysten narratiivi kuitenkin piilottaa yhteiskunnasta yhtä paljon kuin paljastaa 

siitä. Frankfurtin koulukunta otti tehtäväkseen analysoida ja tulkita niitä yhteiskunnallisia suhteita, 

joita Marx ei 1800-luvulla käsitellyt ja jotka marxilaisen analyysin mukaan kuuluivat yhteiskunnan 

ylärakenteeseen (Jay, 1973, s. 21). Näihin yhteiskunnan ylärakenteeseen kuuluviin, yhteiskunnan 

perustaan eli tuotantosuhteisiin suoraan liittymättömiin asioihin kuului Marxin mukaan myös media. 

Frankfurtin koulukunta hylkäsi Marxin ajatuksen kulttuurista ja taiteesta yhteiskunnan ylärakenteen 

osina ja varsinaisista tuotantosuhteista erillisenä yhteiskunnan sfäärinä. Horkheimer, Adorno ja 

heidän kollegansa ymmärsivät kulttuurilliset käytänteet ja taiteellisen ilmaisun muodot 

yhteiskunnallisen rakenteen perustavanlaatuisimmiksi osiksi. (Hanks, C. 2015, s. 88.) 

Tutkimus koskien ideologiaa hallitsevan yhteiskunnallisen ryhmän tai luokan vallan legitimoimisena 

kiinnittää huomionsa tapoihin, joilla merkitys ja merkityksenanto toimivat edistäen yhteiskunnassa 

vallitsevia hallinnan suhteita. Hallitseva yhteiskunnallinen valta legitimoi itsensä ajamalla 

uskomuksia ja arvoja, jotka sitä itseään miellyttävät ja jotka ovat sen hallitsevan aseman kannalta 

suotuisia. Näitä legitimoinnin keinoja ovat Eagletonin (1990, s. 5–6) mukaan 1) uskomusten ja 

arvojen luonnollistaminen ja yleistäminen, eli ”itsestäänselvyyksien” ja ”maalaisjärjen” tuottaminen, 

2) sitä haastavien ajatusten panetteleminen ja mustamaalaaminen, 3) kilpailevien ajattelun muotojen 
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ulossulkeminen ja 4) yhteiskunnallisen todellisuuden hämärtäminen ideologialle itselleen suotuisalla 

tavalla. Stuart Hall on kutsunut tätä yhteiskunnassa vallitsevaa, diskurssissa eli kielenkäytössä 

ilmenevää ideologiaa ”porvarilliseksi maalaisjärjeksi” (bourgeois common sense), pohjaten Marxiin, 

jolle yhteiskunnallisen ylärakenteen ideologia vääränä tietoisuutena oli nimenomaan porvarillisen 

luokan ajattelua (Hall, 1996, s. 28). Judith Butler on kuvaillut hegemoniaa seuraavasti:  

Hegemonia tuo esille tavat, joilla valta operoi muodostaessaan 

jokapäiväisiä tapojamme ymmärtää yhteiskunnallisia suhteita ja 

organisoida tapoja, joilla annamme suostumuksen (ja uusinnamme) noita 

epäsuoria ja piiloisia valtasuhteita. Valta ei ole vakaata eikä staattista, 

vaan sitä tuotetaan eri käänteissä jokapäiväisen elämämme piirissä; se 

konstituoi hataran käsityksemme maalaisjärjestä ja on sisäänkirjoitettuna 

vallitsevissa kulttuurisissa tietämisen tavoissa.  (Butler, Laclau & Zizek, 

2000, s. 14) 

Teoksessaan More Bad News (1980) tutkimusryhmä Glasgow University Media Group kuvailee 

journalistista ideologiaa tapahtumien tai faktojen representaationa, joka säännönmukaisesti suosii 

tietyn ryhmän hahmottamisen viitekehystä. Kulttuurisen viitekehyksen sisällä tapahtuva 

journalistinen ”uutispuhe” uusintaa yhteiskunnassa vallitsevaa järjestystä kohtaan suopeaa 

ideologiaa, useimmiten journalistien tätä itse tiedostamattomatta. (Glasgow University Media Group, 

1980, s. 121–122.) Jensen esittää, että kaupallinen massamedia, jonka piirissä journalistit toimivat, ei 

ole ”neutraali maailma”, josta käsin se tarkkailee valtion ja yritysten toimia, vaan erottamaton osa 

yritystaloutta. Tämän takia massamedia on taipuvainen tukemaan ja uusintamaan vallitsevaa 

yhteiskunnallista järjestystä.  (Jensen, 1987, s. 11.)  

 

Ideologia hegemonisen, yhteiskuntaa hallitsevan luokan vallan pönkittämisenä ei automaattisesti 

tarkoita sen valheellisuutta. Ideologiset väittämät voivat olla empiirisesti tosia ja faktuaalisia, mutta 

perustavammalla tavalla valheellisia tai vääriä. Eagletonin käyttämässä esimerkissä asiaa 

havainnollistetaan väittämällä ”prinssi Charles on tunnollinen”, joka pitää empiirisesti paikkansa, 

vaikka todellisuudessa ”kuninkaanvalta ei olisi suotava instituutio”. Eagleton käsitteellistää tätä 

valheellisuuden kaksitasoisuutta viittaamalla ”valheellisuuden kahteen muotoon” (2 ways of falsity). 

Vaikka journalistisessa tekstissä esiintyvä väite olisi empiirisen sisältönsä puolesta tosi, se on 

valheellinen piileviltä olettamuksiltaan. (Eagleton, 1990, s. 16–17.) Tässä suhteessa ideologia 

journalistisissa mediateksteissä näyttäytyy tai pikemminkin piiloutuu laajempaan, intertekstuaaliseen 

ideologisten esioletusten järjestelmään.  
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Gramscin hegemoniateoriaan liittyy keskeisesti Gramscin kehittelemä orgaanisen kriisin 

käsite. Gramscin ajattelussa tämä viittasi tilanteeseen, ”jossa erilaiset taloudelliset, poliittiset, 

sosiaaliset ja kulttuuriset kriisitendenssit kietoutuvat yhteen ja ajavat kapitalistiset yhteiskunnat 

”orgaaniseen kriisiin” (Ampuja & Poutanen, 2020). Kriisiä luonnehtii eliittien kykenemättömyys 

ratkaista taloudellisia ja sosiaalisia prosesseja uskottavasti ja niiden ylläpitämä konsensus – eli 

hegemonia – alkaa murentua. Kuten Ampuja ja Poutanen avaavat Gramscin ajattelua, hallitsevat 

luokat hallitsevat edelleen, mutta niiden kyky johtaa eli uusintaa vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä on 

heikentynyt. Keskeistä tässä heikentymisessä on se, että eliitit eivät enää kykene esittämään omaa 

etuaan yhteisenä etuna, mikä puolestaan johtaa ihmisten vieraantumiseen poliittisista voimista, joiden 

pitäisi edustaa heitä. ”Porvarillisten universaaliuden vaateiden” murentuessa aiemmin hegemoniset 

väitteet paljastuvat vallitsevan järjestyksen vakautta säilyttämään pyrkiviksi, ja yhteiskunnallinen 

konsensus heikkenee vallitsevan luokan vaateiden menettäessä kykyään vastata yleistä hyvinvointia. 

(Levenson, 2020) Orgaanista kriisiä seuraa auktoriteetin kriisi, jossa ”suuret ihmisryhmät erkaantuvat 

perinteisistä ideologioista ja syntynyt tyhjiö täyttyy ilmiöillä, jotka näyttävät vanhaan järjestykseen 

nähden hämmentäviltä ja vastenmielisiltä” (Ampuja & Poutanen, 2020). Ideologista tyhjiötä 

täyttämään ja vanhaa legitimiteettinsä menettänyttä hegemoniaa haastamaan nousee 

vastahegemonisia toimijoita. Tarkasteltaessa vuoden 2008 finanssikriisiä seurannutta 2010-lukua 

orgaanisen kriisin ja interregnumin aikakautena, näyttäytyvät vastamediat ilmeisellä tavalla tällaisena 

ilmiönä. 

 

 

 

 

4.4 Ideologia ajattelu- ja toimintamallien, arvojen ja asenteiden tuotantona 

 

Tarkastelun kohteena olevista Eagletonin luettelemista ideologiakäsityksistä sekä epistemologisesti 

että poliittisesti neutraalein ja arkipäiväisin on hyvin lähellä ”kulttuurin” merkitystä laajasti 

käsitettynä. Ideologia – tai kulttuuri – viittaavat Eagletonin mukaan symbolisten prosessien ja 

merkityksenannon käytäntöihin tietyssä yhteiskunnassa. Tässä katsantokannassa ideologia käsittää 

“kulttuuria” taiteena tai henkisenä työnä ymmärrettynä laajemman alan mutta on suppeampi kuin 
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kulttuuri antropologian kontekstissa ymmärrettynä, jossa se käsittää kaikki ihmiselämän käytännöt ja 

instituutiot. Ideologia näin ymmärrettynä käsittää merkit, merkitykset ja arvot, joita yhteiskunnallisen 

elämän eri aktiviteetteihin on “koodattuina”. (Eagleton, 1990, s. 28.) 

Ideologia ei täten ole subjektikäsityksen tavoin sidoksissa tuotantosuhteiden tilaan tai sen tuottamiin 

identiteetteihin eikä hegemoniakäsityksen tavoin (välttämättä) yhteiskunnallisesti hegemonisen 

ryhmän ajama. Ajattelu- ja toimintamallit, arvot ja asenteet – siis yhteiskunnassa vallitseva ideologia 

tai kulttuuri syntyy, elää ja uusiintuu yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa, jonka piiriin myös 

media ja journalistinen työ kuuluvat.  

John Hartleyn (1982, s. 62) mukaan uutisten ideologia ei ole ”puolueellista”; uutisten ideologian 

tarkoituksena on päinvastoin muokata ja tehdä yleistyksiä, eikä valita eri mielipiteiden joukosta – 

uutiset siis ”luonnollistavat kapean alan, jolla ideologiat voivat kilpailla ja luovat väittelyille rajat”.  

Kuten Hartley muistuttaa, ei uutisjournalismi ole erillinen ja ulkopuolinen voima suhteessa 

yhteiskunnallisiin suhteisiin ja merkityksiin, joista se raportoi, vaan hyvin perustavalla tavalla osa 

niitä (emt., s. 47). Hartley kuvaa ideologian ilmenemistä rutinoituneen uutisjournalismin 

käytännöissä ”suositeltavan lukutavan” ja ”ideologisen (merkityksen) sulkemisen” käsitteiden avulla. 

”Ideologisen (merkityksen) sulkemisen” toteuttamiseksi uutistapahtuma on koottu merkeistä, jotka 

osoittavat, miten uutinen tulisi ymmärtää – toisin sanoen mediatekstien kerronnan tapaan on 

sisäänkirjoitettu ”oikea tapa” lukea niitä. Esimerkkinä hän käyttää poliittisten mielenilmausten 

uutisoinnissa esiintyviä pidätysten raportointeja, jolloin oikea tapa lukea uutista kytkeytyy poliittisen 

vaikuttamisen sijaan mellakointiin ja rikollisuuteen. (Emt., s. 63–74; Hall 1977, s. 341.)  

Tältä kantilta tarkasteltuna ideologia journalismissa siis luo ”tervettä järkeä” tai ”maalaisjärkeä” 

(common sense) – se siis esittää itsensä universaalina anonyyminä totuutena, joka ilmenee ihmisten 

välisessä kanssakäymisessä artikulaatioina, kuten ”kaikkihan sen tietävät” (Eagleton, 1990, s. 20). 

Artikulaation käsite viittaa siihen, ”että asioilla ja ilmiöillä ei ole välttämättömiä, etukäteen 

määrättyjä suhteita vaan puhuessamme maailmasta uusinnamme vähitellen verkostoja, joilla asioista 

tulee ymmärrettäviä” (Kunelius, 2004, s. 232). Journalistisen ideologian voidaan siis todeta 

koostuvan diskursiivisista kytkennöistä ja näiden alati muuttuvista merkityksistä ja yhteyksistä 

toisiinsa.  

Argentiinalaisfilosofi Ernesto Laclau (1935–2014) puolestaan on esittänyt ideologian viittaavaan 

(virheelliseen) oletukseen siitä, että yhteiskunnalliset merkitykset ovat fiksattuja ja pysyviä eli 

”sulkeutuneita” (Laclau, 1990, s. 92). Toisaalta hän huomauttaa, että kieli ja kaikki muut 

merkitysjärjestelmät ovat luonnostaan eroihin perustuvia, ja jotta minkäänlainen merkityksenanto tai 
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merkitys olisivat mahdollisia, on niitä pakko yrittää ”sulkea” ja fiksata (Laclau, 2017 [2007], s. 100). 

Tässä mielessä journalismin objektiivisuusideaalin ”kapea ala” yhteiskunnallista hegemoniaa 

tuottavana ja ilmentävänä välittäjänä on ollut vakiintumisestaan saakka ideologisen sulkeuman tai 

fiksautumisen piiri, jonka sisällä kielellä ja diskurssilla ideologian ilmentyminä on ollut suhteellisen 

staattinen ja stabiili asema.  

 

 

 

 

 

4.5 Journalismin objektiivisuusideaali ja journalististen mediatekstien ideologinen luonne 

 

Journalismin diskursiiviset käytännöt ja artikulaatiot ovat vallankäyttäjien ja yleisön painostuksessa 

ajan myötä hioutuneet tietynlaisiksi, konventionalisoituneet ja niin journalisteista kuin journalististen 

tekstien lukijoistakin on tullut (ideologisen) vallan subjekteja. Kriittinen tutkimus on pyrkinyt 

purkamaan artikulaatioita, joilla hegemoninen ryhmä tulkitsee maailmaa ja artikuloimaan (uudelleen) 

tapoja, jotka antaisivat ihmisille (eikä silkoille subjekteille) resursseja vastarintaan. (Kunelius, 2004, 

s. 233, 246.) Eagleton (1990, s. 8) huomauttaa, että mikäli kaikki mielletään ideologiseksi tai 

poliittiseksi, käsitteet tyhjenevät selitysvoimaisuudestaan. Hän nostaa esiin erityisesti erilaisten 

vasemmistotahojen piirissä käydyn debatin vallasta ja kysymyksen siitä, mitkä asiat ovat 

(ideologisen) vallan kannalta keskeisiä. Hän jatkaa argumentoiden, että jo koko kysymyksenasettelu 

uhkaa marginalisoida tiettyjä valtakamppailuja. Samaa ajatuksenkulkua seuraten voidaan nostaa esiin 

kysymys siitä, onko objektiivisuusideaali journalismia ohjaavana eettisenä ihanteena vain näennäinen 

ja tosiasiassa pyrkimys asemoida journalismi ideologisten, yhteiskunnallisten valtakamppailuiden 

ulkopuolelle. Ja jos journalisti todella onkin yhteiskunnassa elävä, siihen refleksiivisessä 

vuorovaikutussuhteessa oleva toimija, voi hän asettua tämän toimijuuden ulkopuolelle ainoastaan 

lainatessaan haastateltaviaan ja toimiessaan itse pelkkänä välittäjänä objektiivisuuden strategisessa 

rituaalissa.  

Määrittelemällä itsensä objektiiviseksi ja totuudelliseksi journalismi on asettanut itsensä ideologisten 

kamppailuiden ylä- ja ulkopuolelle; koska todellisuuden luonne ei ole journalistien käsissä, ei heillä 
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myöskään ole valtaa vaikuttaa siihen vaan ainoastaan raportoida havaitsemistaan todellisuudessa 

ilmenevistä asioista. Journalismin yhteen kietoutuneet ja historiallisesti yhtenevät kaupallistumisen 

ja professionalisoitumisen kehityskulut johtivat tilanteeseen, jossa kaupallisten markkinoiden sisällä 

ja niiden logiikan mukaan toimivien mediatalojen kannalta oli suotuisaa, että omaksuessaan 

journalistieettiset säännöstöt, ei niiden tarvinnut kyseenalaistaa taloudellista ja poliittista järjestelmää, 

jonka sisällä ne toimivat. Samaan aikaan ideologian ja ideologisuuden käsitteistä muotoutui 

länsimaisessa diskurssissa pilkkakirveitä, joilla julkisessa keskustelussa ja kirjoittelussa kyettiin 

esittämään poikkeavat yhteiskunnalliset suhteet ja systeemit emotionaalisen aatteellisina ja 

irrationaalisina, siinä missä oma yhteiskunnallinen järjestys representoitiin ”epäideologisena” ja 

rationaalisena. Rationaalisuuden, neutraaliuden ja tieteellisyyden eetos sopi hyvin yhteen 

journalismin piirissä muotoutuvan ammatillisen etiikan kanssa ja ”objektiivisen” journalismin 

tuottamat ”arkijärki”, maailmasuhde, vallitsevat käsitykset ja yhteiskunnassa artikuloitavien 

merkitysten ”fiksautuminen” tietynlaisiksi alkoivat luonnostaan ja journalistien tätä välttämättä 

tiedostamatta tukea yhteiskunnassa vallitsevia poliittisia ja taloudellisia valtasuhteita.  

Koko kysymys objektiivisuusideaalin ja ideologian suhteesta palautuu tieteenfilosofiseen 

kysymykseen maailman ja sitä koskevan tiedon luonteesta. Kuten Hemanus ja Tervonen (1980, s. 26) 

toteavat, inhimillistä tietoa koskevat olettamukset ovat palautettavissa määrättyihin ontologisiin 

olettamuksiin. Auguste Comten positivismin ja sen perinnettä seuranneen loogisen empirismin 

lähtöolettamana on se, että on olemassa meistä maailmaa tarkkailevista ihmisistä riippumaton 

empiirinen maailma, jonka ilmiöistä voimme saada tietoa tieteellisen menetelmän avulla. Tieteellistä 

tietoa hankitaan havainnoimalla empiirisesti todellisuuden ilmiöitä ja niiden välisiä suhteita perustaen 

aiemmin tiedetyn päälle ja itseään kumulatiivisesti korjaten. Objektiivisuusideaali journalismia 

ohjaavana eettisenä ihanteena edellyttää tällaista ontologista (todellisuutta koskevaa) ja 

epistemologista (tietoa koskevaa) lähtökohtaa ollakseen ylipäätään mahdollinen, saati sitten relevantti 

tai hedelmällinen ammatillinen ihanne. Hemanus ja Tervonen (1980, s. 17) valottavat aihetta 

seuraavasti: 

Tutkittaessa empiirisesti objektiivisuutta pyritään siten selvittämään 

reaalisesti olemassaolevien sanomien suhdetta todellisuuteen. 

Käytännössä ei ole mahdollista verrata sanomia ”paljaaseen” 

todellisuuteen: sisällön erittelyn keinoin tutkittua sanomaa verrataan 

viime kädessä siihen tietoon todellisuudesta, joka on mahdollista saada eri 

yhteiskunta- ja luonnontieteiden keinoin. Näin ollen empiiriseen 
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tutkimukseen sisällön erittelyn lisäksi liittyvät kaikki ne probleemat, jotka 

koskevat todellisuuden tutkimista yleensä. 

 

1920-luvulta alkaen filosofia, tieteenhistoria, psykoanalyysi ja yhteiskuntatieteet ovat kamppailleet 

osoittaakseen ihmisten olevan kulttuurillisia olentoja, jotka näkevät, kokevat ja kuulevat maailman 

sosiaalisesti rakentuneiden “suodattimien” läpi (Schudson 1978, s. 6). Eritoten humanististen 

tieteiden ja yhteiskuntatieteiden parissa termi ”positivistinen” sai huonon kaiun: mikäli tutkija uskoi 

perinteisten tiedonhankintamenetelmien kykyyn saavuttaa jotain sellaista kuin ”totuus” tai “faktoja” 

koskien maailmaa, tuomittiin hänet auttamattoman naiiviksi tai vaarallisen taantumukselliseksi 

(Schudson, 2009, s. 106). Postpositivismi tai postempirismi katsovat, että ihmisen tieto todellisuuden 

luonteesta ei ole varmaa, vaan pikemminkin arvailua tai silkkoja oletuksia todellisuuden luonteesta. 

Siinä missä positivismin mukaan tietoa voidaan tuottaa riippumattomasti tutkijasta ja hänen 

persoonastaan, ottaa postpositivismi nämä tiedon tuottajaan kytkeytyvät puolueellisuudet ja vinoumat 

eri suuntiin huomioon. Vielä pidemmälle menee antipositivismi tai interprevitismi, joka katsoo, että 

tietoa tuottavien tutkijoiden kieli ja konseptit vaikuttavat ja muovaavat sosiaalista maailmaa, jota he 

pyrkivät tarkastelemaan ja tutkimaan.  

 

Hemanus ja Tervonen (1980, s. 85–86) avaavat hienovaraisesti epistemologisten kantojen, ideologian 

ja objektiivisuuden suhdetta sekä tarjoavat ratkaisua ideologisuuden ja objektiivisuuden 

problematiikkaan, myös epistemologista, positivismin ja postpositivismin ristiriitaa koskien 

seuraavasti: 

 

Epäpoliittisen asennoitumisen” tai “epäideologisuuden” vaatiminen 

journalistilta ja sen asettaminen – – objektiivisuuden ehdoksi perustuu 

väärinkäsitykseen. … Ideologiatkin on syytä nähdä ei-positivistisesta 

näkökulmasta eli muunlaisina kuin vain puhtaan subjektiivisina ja 

mielivaltaisina ilmiöinä; asenteet, arvot ja ideologiatkin ankkuroituvat 

objektiiviseen eli tajunnasta riippumattomaan todellisuuteen, jota ne 

voivat heijastaa enemmän tai vähemmän oikein. … Ideologialla 

tarkoitetaan subjektin olemassaolon ehtoja ilmaisevaa ajattelua tai 

tietoisuutta, joka voi olla tieteellistä tai epätieteellistä. Toisin ilmaistuna: 

on olemassa myös tieteelliseen maailmankatsomukseen kuuluva 

tieteellinen ideologia, joka sekä asettaa omaksujalleen objektiivisuuden 
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vaatimuksen että antaa hänelle normeja objektiivisuuden saavuttamisen 

helpottamiseksi. 
 

 

Paradoksaalisesti, kuten Schudson (1978, s. 7–8) asiaa kuvaa, kun objektiivisuus journalismissa 

ymmärretään tieteellisenä tienä tietoon ja tieto ideologian vastakohtana, uhkaa tästä itsestään tulla 

ideologia.  Glasser (1983, s. 2) päätyi journalismin objektiivisuutta koskevissa tulkinnoissaan 

vastaavanlaisiin johtopäätöksiin; hän esittää, että objektiivisuus ei merkitse journalisteille ensi sijassa 

puolueettomuutta vaan laajempaa uskomusjärjestelmää tai ideologiaa, ”maallista uskontoa”, joka 

ohjaa heidän toimintaansa. Journalistisia ideaaleja, joista tämä ammatillinen ideologia koostuu, on 

uudelleenarvioitu ja analysoitu viime vuosina. Näitä ideaaleja, joita ovat objektiivisuuden lisäksi 

esimerkiksi journalistien käsitys itsestään totuudellisesti raportoivina ja kansalaisten autonomisuutta 

parantavina yhteiskunnallisen ”vallan vahtikoirina”, on luonnehdittu yksiulotteisiksi, nostalgisiksi ja 

naiiveiksi. (Deuze, 2005, s. 458.) Journalistien professionalisoitumista on tutkimuksessa tarkasteltu 

ideologisena kehityksenä, jossa ”muotoutuva ideologia määritteli ja uudelleentuotti konsensusta siitä, 

millainen ”aito” journalisti on” (emt., s. 444). 

Pyrkimys kuroa umpeen ja ylittää ideologian ja objektiivisuuden välinen ristiriita tieteellisen ajattelun 

avulla törmää jälleen ideologiakriittisiin jäsennyksiin. Eagletonia mukaillen edellä esitetty 

objektiivisuuden saavuttaminen tieteellisen ideologian keinoin voidaan luokitella 

”ideologiattomuuden ideologian” piiriin. Tietynlaisen ajattelun, tässä tapauksessa ”tieteellisen 

ideologian” julistaminen tieteelliseksi ja rationaaliseksi voidaan tunnistaa keinoksi sulkea se 

ideologisten ja yhteiskunnallisten kamppailujen ulkopuolelle. Vastaavasti, vaikka ideologiat 

”subjektin olemassaolon ehtoja ilmaisevana ajatteluna tai tietoisuutena” tunnistetaan olemassa 

oleviksi asioiksi, ei-tieteelliset ideologiat nähdään objektiivisuuden saavuttamisen esteinä.  

 

Myös ”totuudenjälkeisen ajan” ja vastamedioiden nousun myötä ilmennyt objektiivisuusideaalin 

kokema uusi tunnustus ja arvostus herättävät useita kysymyksiä. Mikäli kriittisen tutkimuksen 

löydökset pitävät paikkansa ja kaikki journalismi on luonnostaan suuntaan tai toiseen vinoutunutta ja 

puolueellista, onko ”totuudenjälkeisen ajan” ”valeuutisten” merkittävin (joskaan ei ainoa) ero 

”objektiiviseen laatujournalismiin” sen häpeilemätön avoimuus puolueellisuutensa suhteen? Ja jos, 

kuten Eagleton esittää, ideologiset väittämät voivat olla empiirisesti tosia ja faktuaalisia, mutta 

perustavammalla tavalla valheellisia tai vääriä, ovatko ”valeuutiset” vain empiirisesti valheellisia ja 

”objektiivinen journalismi” puolestaan toisella, latentimmalla tavalla, esioletuksiltaan valheellista? 
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Ja kun otetaan huomioon, että objektiivisuusideaali nykymuodossaan kytkeytyy vahvasti 

journalistietiikan ja ammatillisen itsesääntelyn noudattamisen kriteereihin, voidaan kysyä, tekeekö 

uusien vastamedioiden uutisoinnista arveluttavan niiden avoimen puolueellinen – siis 

määritelmällisesti ei-objektiivinen vaan subjektiivinen – asioista raportointi, vai pikemminkin niiden 

jättäytyminen vakiintuneen journalistisen itsesääntelyn piirin ulkopuolelle. Tässä mielessä kysymys 

siitä, onko journalismin objektiivisuusideaalin ihanteiden toteutuminen mahdollista, muuttuu 

irrelevantiksi; koska myös journalistietiikka ja objektiivisuusihanne ovat syntyneet ideologian sisällä 

ja ovat siten määritelmällisesti ideologisia, voi journalismi olla ”objektiivista” vain ideologian 

rajaaman ”kapean alan” sisällä.  

 

Jos käsitys subjektista alistettuna ja vapaudestaan riistettynä olentona, jonka subjektiviteettia 

ideologia konstituoi ja joka subjektipositiostaan käsin oppii ajattelemaan ideologian sisällä, pitää 

paikkansa, ei ideologia tällöin ankkuroidu ”objektiiviseen eli tajunnasta riippumattomaan 

todellisuuteen”, vaan elettyihin suhteisiin ja yhteiskunnan materiaaliseen perustaan. Tästä seuraa, että 

objektiivisuuden saavuttamisen ja journalismin objektiivisuusideaalin toteutumisen mahdollistava 

”tieteellinen ideologia” epäonnistuu kuvaamaan todellisuutta objektiivisesti. Ja vaikka jätettäisiin 

huomiotta Althusserin teoretisoinnit eletyistä suhteista ja tuotantosuhteista, ideologia 

subjektipositioon interpelloivana ja identiteetin tarjoavana tekijänä ankkuroituu silti 

yhteiskunnallisiin valtasuhteisiin ja vallitseviin käsityksiin pikemmin kuin objektiiviseen, tajunnasta 

riippumattomaan todellisuuteen. Jos ideologia on hegemonisen kamppailun, poliittisen 

indoktrinaation ja suostumuksen saamisen seurauksena yhteiskunnassa vallitsevien käsitysten ja 

sisäistettyjen oletusten summa, voidaan tällainen tieteellinen ideologia ja journalismi 

objektiivisuusideaaleineen nähdä pikemmin hegemonisen, hallitsevan ryhmän uskomusten ja arvojen 

tuotantona ja luonnollistamisena kuin tajunnasta riippumattoman todellisuuden ilmentämisenä. Ja 

vaikka ideologia nähtäisiin yksinkertaisesti vain yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa syntyvinä 

merkkeinä, merkityksinä ja arvoina, ovat faktuaalisuus, neutraalius ja objektiivisuus vain lukuisien 

muiden vaihtoehtoisten arvojen joukosta valittuja ihanteita, joiden sijaan journalismia saattaisivat 

vaihtoehtoisten historiallisten kehityskulkujen seurauksena ohjata hyvin erilaiset ideaalit. Jo 

pelkästään objektiivisuusideaalin kiistanalaisuus akateemisen viestintätutkimuksen ja journalististen 

käytäntöjen piirissä sekä yhtäältä objektiivisuuden ja totuudellisuuden korostaminen tiettyinä 

aikakausina ja toisaalta väheksyntä tai jopa kieltäminen toisina osoittaa, että merkit ja merkitykset 

ovat jatkuvassa liikkeessä yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa ja artikulaatioissa. 2010-luvun 
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vastamediat objektiivisen journalismin haastajina osoittavatkin, että yhteiskunnalliset merkitykset 

eivät ole fiksattuja – siis ideologisesti sulkeutuneita.  

 

 

 

 

 

 

5. Vastamediat 

 

5.1 Median murros, hybridi mediajärjestelmä ja totuudenjälkeinen aika 

 

Journalismin objektiivisuusihanne ja valtavirtainen media sen kanavana ovat 2000-luvulla joutuneet 

länsimaissa kahtalaisen murroksen keskelle. Yhtäältä murros paikantuu mediateknologisen 

kehityksen mahdollistamaan mediateknologian ja -markkinan murrokseen. Tämä murros on koskenut 

objektiivista journalismia nimenomaan formaattina ja mediamarkkinoilla kilpailevana tuotteena. 

Toisaalta murros on koskenut objektiivisen journalismin suhdetta yhteiskunnan hegemoniseen 

ideologiaan ja objektiivisuusihannetta journalismin ammatillisena ideologiana. 

Kuten Timo Harjuniemi (2018) muistuttaa, ovat ammattijournalismin keskeiset ihanteet, 

objektiivisuus ja puolueettomuus, verraten tuoreita. Harjuniemi tiivistää objektiivisuusihanteelle 

journalismin ammatillisena ideologiana suotuisaa ja toisiinsa nivoutuvaa valtavirtajournalismin ja 

yhteiskunnallisen ideologisen kehityskaarta 1900-luvulla seuraavasti: 

1900-luvun edetessä länsimaiset yhteiskunnat muuttuivat nopeasti. 
Hyvinvointivaltioita rakennettiin konsensuksen hengessä ja tieteeseen 
nojautuen. Yhteiskunnista tuli hyvinvoivia sekä entistä byrokraattisempia, 
kun laajenevien sosiaalivaltioiden jouheva toiminta edellytti paisuvaa 
asiantuntijoiden armadaa. Radikaalit ideologiset erimielisyydet ja poliittiset 
intohimot laimenivat kompromissiksi politiikan suurista linjoista. – – Tälle 
ajanjaksolle osuu myös ammattimaisen journalismin suhdannehuippu. 
1900-luvulla journalismi ammattimaistui ja irrottautui poliittisesta 
perinnöstään. Ala kehitti koulunsa ja eettiset sääntönsä ja omaksui uuden 
identiteetin objektiivisen tiedon tuottajana, politiikan tarkkailijana ja 
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kansaa palvelevana vallan kriitikkona. – – Sanomalehtibisnes takoi vahvoja 
voittoja, kun talous kasvoi eikä internet uhannut julkisuuden 
portinvartijoiden monopolia. Televisio- ja radiopuolta säänneltiin vahvasti, 
ja Euroopassa julkiset yleisradioyhtiöt hallinnoivat eetteriä vakaalla kädellä 
ja kansansivistys mielessään. Journalismin asema vaikutti turvatulta. 
(Harjuniemi, 2018a.) 

 

Ammattimaisen journalismin suhdannehuippu ja objektiivisuusihanteen kultakausi toisen 

maailmansodan jälkeen osuivat siis länsimaissa historiallisesti yhteen konsensushakuisen, liberaalin 

poliittisen järjestyksen kanssa. Radikaalit poliittiset projektit niin vasemmiston kuin oikeistonkin 

suunnalta pysyivät marginaalisina, ja objektiivinen ”valtavirtajournalismi asettui tukemaan 

keskustavasemmiston ja keskustaoikeiston varaan rakentunutta liberaalia konsensusdemokratiaa”. 

(Ojala, 2018.) Ideologisten erimielisyyksien laimentumisen lisäksi aikakautta luonnehti Eagletonin 

kuvailema ideologian käsitteen yhdistyminen arkiymmärryksessä fanaattisuuteen, affektiivisuuteen 

ja pseudo-uskonnollisuuteen. Tämän käsityksen ideologiasta muotoutuminen vallitsevaksi auttoi 

luonnollistamaan ja sulkemaan ideologisten kamppailuiden ulkopuolelle vallitsevan 

rationaalisuuteen ja pragmaattisuuteen uskovan ”ideologiattomuuden ideologian”. Tämä puolestaan 

sopi hyvin yhteen ja legitimoi entisestään journalismin faktuaalisuutta ja neutraaliutta korostavaa 

objektiivisuusideaalia.  

Vuoden 2016 Yhdysvaltain presidentinvaalit sekä Brexit-äänestys ravisuttivat vallitsevaa liberaalia 

status quoa ja ovat saaneet mediatutkijat valittamaan demokraattisen julkisen viestinnän tilasta. 

Vihma, Hartikainen, Ikäheimo ja Seuri (2018, s. 7) ovat viitanneet ”totuudenjälkeisyyden” (post-

truth) ja valeuutisten (fake news) käsitteisiin kuvatessaan erilaisia disinformaation ja faktojen 

devalvaation muotoja. Donald Trumpin vaalivoitto ja Brexit kyseenalaistivat keskeisiä toisen 

maailmansodan jälkeisen liberalismin ihanteita. Vihma et al. ovat tarkkanäköisesti huomauttaneet, 

että vaikka totuudenjälkeisyyden käsitteen leviäminen osoittaa sen olevan sanana iskevä, on se 

toisaalta kelvoton ohjatessaan huomion itseensä ilmiön taustalla vaikuttavien tekijöiden sijaan. 

Teoksessaan Totuuden jälkeen – Miten media selviää algoritmien ja paskapuheen aikana (2018) 

kirjoittajat esittävät, että Trumpin presidenttiyden ja Brexitin luonnehtimana vuonna 2016 ”joukko 

pitkään pinnan alla jatkuneita kehityskulkuja kasaantui tavalla, joka synnytti laajasti jaetun 

tuntemuksen uuteen aikakauteen siirtymisestä”. Kirjoittajat argumentoivat, että totuudenjälkeisen 

ajan keskeisinä ajureina toimivat teknologinen murros sekä poliittinen polarisaatio, jotka yhdessä 

ovat luoneet maaperän totuudenjälkeisyyden ilmiöille. (Vihma ym., 2018, s. 8–9.)  
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Juuri vuotta 2016 voidaan pitää historiallisena vedenjakajana, jolloin kauan pinnan alla kyteneet 

prosessit saivat poliittisen ilmauksensa Brexitin ja Trumpin presidenttiyden myötä. Yleinen 

tyytymättömyys ja taloudellinen eriarvoisuus vuoden 2008 finanssikriisin jälkimainingeissa sai laajat 

angloamerikkalaiset kansanosat hylkäämään rationaalisen poliittisen osallistumisen totunnaistavat ja 

poliittisen keskustan kriisi manifestoitui ”populistisessa hetkessä” (populist moment). (Davies, 2019; 

Mouffe, 2018; Harjuniemi, 2021, s. 1–2.) Samanaikainen radikaalioikeistolaisten vastamedioiden 

nousu yhdessä populististen poliittisten liikkeiden menestyksen kanssa nosti totuudenjälkeisyyden ja 

valeuutiset yhteiskunnallisen debatin ja akateemisen tutkimuksen piiriin. Osa tutkijoista on 

kyseenalaistanut koko totuudenjälkeisyyden käsitteen ja huomauttanut yleisesti, ettei koskaan ole 

ollut aikakautta, jolloin poliitikot eivät olisi valehdelleet. (Korvela ym., 2017; Mariscal, 2017 s. 6; 

Stein, 2017; Pyrhönen, 2020) Mistä huoli totuudenjälkeisyydestä ja valeuutisista sitten kertoo? 

Aina 2000-luvun vaihteeseen saakka mediajärjestelmän kivijalan muodostivat painettu lehdistö 

informaation pääasiallisena tuottajana, televisio keinona levittää informaatiota suurille yleisöille sekä 

radio, joka mahdollisti suoran vuorovaikutuksen yleisöihin (Bennett, 1990; Castells, 2007, s. 240). 

Viime vuosikymmeniä on luonnehtinut 1900-luvun alkupuolella länsimaissa muotonsa saaneen ja 

vakiintuneen mediajärjestelmän vahva, vaikeasti ennakoitava ja nopea murros. Median murros viittaa 

internetin yleistymisen myötä, 1990-luvun jälkimmäisellä puoliskolla alkaneeseen ja 2000-luvun 

ensimmäisellä vuosikymmenellä voimistuneeseen muutokseen, jossa yleisöt ja mainostajat ovat 

siirtyneet perinteisistä tiedotusvälineistä digitaalisiin kanaviin ja enenevässä määrin vakiintuneiden 

mediayhtiöiden ulkopuolelle. Tämä puolestaan on pakottanut perinteisiä tiedotusvälineitä 

sopeuttamaan toimintansa ja sisällöntuotantonsa painopistettä digitaalisiin kanaviin. (Kivioja, 2018, 

s. 62.) 

Keskeiset, median murroksen myötä aikansa eläneiksi havaitut teoriat koskien median roolia osana 

demokraattista järjestelmää perustuivat oletukseen ”inklusiivisista ja suhteellisen hyvin toimivista 

julkisista sfääreistä, joissa legitiimien instituutioiden viestintä eteni lehdistöön ja vaikutti sen kautta 

kansalaisten mielipiteisiin ja toimintaan” (Bennett & Pfetsch, 2018, s. 243; Hatakka, 2019, s. 49). 

Lehdistön voi nähdä toimineen informaation ja tiedonvälityksen ”suodattimena”, jota säätelivät 

toimitusten noudattamat journalistiset periaatteet ja journalistinen ammattietiikka. Olettamus koskien 

perinteisen mediajärjestelmän toimintalogiikkaa on alkanut Bennetin ja Pfetschin (2018) mukaan 

menettää selitysvoimaisuuttaan niin kutsuttuna ”poliittisen viestinnän neljäntenä aikakautena” (fourth 

age of political communication).  Lähteet, viestijät, tapahtumapaikat ja vastaanottohetket ovat 

runsastuneet, ja ydinsuhteet ja keskeisten poliittisen viestinnän toiminnan toimijoiden väliset suhteet 

ovat uudelleenjärjestäytyneet (Blumler & Coleman, 2015, s. 111).  
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Yhdysvalloissa on jo pitkään näyttänyt siltä, että lukijat ja mainostajat jättävät perinteisen 

sanomalehden, lehtiä lopetetaan ja jäljelle jääneet sinnittelevät kutistuneiden toimitusten voimin. 

Tämä kehityskulku on asettanut kyseenalaiseksi koko ammatillisen journalismin kysynnän. Internetin 

sisältövirrassa ammattimaisesti tuotetun journalismin on esitetty muuttuneen raaka-aineeksi, jota 

käytetään, kierrätetään ja muokataan. (Seppänen & Väliverronen, 2012, s. 211.) Internet ja uusien 

digitaalisten alustojen kehitys ovat tehneet mediaympäristön kehityskuluista ennennäkemättömän 

globaaleja, ja vastaavanlainen kehitys on koskenut myös eurooppalaista journalismia. 

Mediaympäristön nopea muutos on yhtäältä mahdollistanut radikaalin julkisen toiminnan 

lisääntymisen (mobilisaatio, protestit, aktivismi) ja toisaalta mahdollistanut uudenlaisia tarkkailun, 

kontrollin ja propagandan sekä yhteiskunnallinen vieraantuneisuuden lisääntymisen (Herkman, 

2021). 2010-luvun vastamedioiden nousu onkin syytä asettaa tähän historialliseen kehitykseen osaksi 

median murrosta ja niin sanottua perinteisen median kriisiä. 

Mediamarkkinoita koskevan sääntelyn purkamisen ja journalismin resurssien vähentymisen on 

katsottu osaltaan vaikuttaneen esimerkiksi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin nousuun ja 

kriittisen julkisen sfäärin heikkenemiseen (Freedman, 2018; Pickard, 2018). Sosiaalinen media on 

tarjonnut alustan reaktiiviselle politiikalle, ”trollaamiselle” ja häirinnälle (Hannan, 2018; Lewis, 

2020; Seymour, 2019). Debatti väitetyistä ”filtterikuplista” (filter bubbles) (Groshek & Koc-

Michalska, 2017; Haim ym., 2018), joissa samanmieliset ihmiset liittyvät yhteen, on osaltaan 

syventänyt digitaalisen median vaikutuksia demokratiaan. Kuten Harjuniemi (2021) on 

totuudenjälkeisyyttä, valeuutisuutta ja liberaalia järjestystä tarkastelevassa artikkelissaan todennut, 

totuudenjälkeisyyden ja valeuutisten konsepteja on käytetty kuvaamaan demokraattisten 

yhteiskuntien tilaa ja historiallisen jatkumon katkosta liberaalin poliittisen viestinnän järjestelmässä, 

jota sääntelivät valtaosan 1900-luvusta journalistit ja asiantuntijat (Waisbord, 2018). 

Harjuniemi ei ole yksin analyysissaan totuudenjälkeisyydestä ja valeuutisista katkoksena liberaaleista 

viestinnän ihanteista. Waisbordin (2018, s. 9) mukaan ”totuudenjälkeisyys viittaa sen modernien 

liberaalien vaaliman pyrkimyksen hylkäämiselle, että totuus voidaan perustaa lukemattomista asioista 

tieteelliselle asiantuntijuudelle”. Vallitsevat diskurssit koskien totuudenjälkeisyyttä ja valeuutisia 

keskittyvät ”irrationaalisiin massoihin”, jotka ovat ”irrallaan totuudesta” ja joita viraalit sosiaalisen 

median sisällöt ajavat epäliberaaleihin poliittisiin valintoihin (Farkas & Schou, 2019, 6–9). Kuten 

Harjuniemi (2021) kuvailee, useat tutkijat ovat havainneet demokraattisen julkisen viestinnän 

ongelmien juontavan juurensa pitkäaikaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin demokraattisissa 

yhteiskunnissa. Näitä ovat esimerkiksi laskeva luotto yhteiskuntien eliitti-instituutioihin sekä 

digitaalisten informaatiokanavien nopea kasvu. (Bennet & Livingston, 2019; Waisbord, 2018; 



41 
 

Harjuniemi, 2021.) Tässä suhteessa vastamedioiden nousu osana laajempaa populistista ja 

vakiintunutta järjestystä haastavaa poliittista liikehdintää näyttäytyy Gramscin luonnehtiman 

orgaanisen kriisin ja sitä seuraavan auktoriteettikriisin oireina: 

Orgaaninen kriisi synnyttää Gramscin mukaan auktoriteetin kriisin. 

Suuret ihmisryhmät erkaantuvat perinteisistä ideologioista ja syntynyt 

tyhjiö täyttyy ilmiöillä, jotka näyttävät vanhaan järjestykseen nähden 

hämmentäviltä ja vastenmielisiltä. Nykyisin niihin lukeutuvat esimerkiksi 

täysin kuvitteellisten salaliittoteorioiden leviäminen sekä aiempaa 

autoritaarisempien ja väkivaltaisempien poliittisten liikkeiden 

esiinmarssi. (Ampuja & Koivisto, 2020.) 

Eräs 2000-luvun keskeisistä politiikan, yhteiskunnan ja median suhdetta käsittelevistä teorioista on 

Andrew Chadwickin (2013; 2017) teoria hybridistä mediajärjestelmästä (hybrid media system). 

Hybridille mediajärjestelmälle on ominaista informaation levittäminen useissa eri julkisuuksissa, 

useisiin eri aikoihin useiden eriäänisten levittäjien toimesta (Hepp & Couldry, 2010, s. 9). Hybridi 

mediajärjestelmä tarjoaa toimijoille keinot tuottaa, levittää ja uudelleenkehystää informaatioita, ja 

sitä onkin kutsuttu poliittisesti relevantin informaatiovirran uudelleenjärjestymiseksi yhteiskunnissa 

(Chadwick, 2011; 2013). 

Vastamedioiden kehittyminen ja nousu mediaympäristön murroksen ja erityisesti 

”totuudenjälkeisyyden” aikakaudella liittyvät keskeisesti hybridin mediajärjestelmän syntyyn. 

Hybridi mediajärjestelmä on haastanut klassisen ajatuksen ”medialogiikasta”, jonka mukaan 

massamediaa ohjaa yksi vallitseva logiikka, jonka perusteella politiikasta tulee julkista (Altheide & 

Snow, 1979). Hybridissä mediajärjestelmässä vallitsee yhden dominantin logiikan, johon poliittiset 

ja yhteiskunnalliset toimijat joutuvat mukautumaan, sijaan useita kilpailevia ja toisiinsa linkittyneitä 

logiikoita (Chadwick ym., 2016; van Dijk & Poell, 2013; Mazzoleni, 2017). 

Siinä missä vielä 1900-luvun mediajärjestelmiä ja journalismia luonnehtivat toimitusten 

”portinvartijat”, jotka päättivät lehtiensä julkaisemasta materiaalista ja siitä, kenen ääni mediassa 

pääsi kuuluviin, on hybridi mediajärjestelmä ja uudenlainen internet-journalismi antanut 

ennennäkemättömän mahdollisuuden lähes kenelle tahansa julkaista ja levittää mediasisältöjään 

internetissä. Koska uutisten tai uutisia muistuttavien mediasisältöjen julkaiseminen hybridissä 

mediajärjestelmässä ei enää ole toimittajien ja journalistien yksinoikeus, eivät hybridissä 

mediajärjestelmässä operoivat mediatoimijat myöskään noudata alan vakiintuneita eettisiä ihanteita, 

kuten objektiivisuuteen ja neutraaliuteen pyrkivää uutisointia. Hybridi mediajärjestelmä kykenee 
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selittämään keskeisiä teknologisia ja median logiikkaan liittyviä tekijöitä vastamedioiden nousun 

taustalla, mutta ei niiden taustalla vaikuttava ideologisia tekijöitä. 

 

 

 

 

5.2 Vastamediat akateemisena tutkimuskohteena 

 

Internetin uudenlaiset, puolueelliset uutissivustot, joiden syntymisen ovat mahdollistaneet 

teknologian ja mediakentän muutokset, ja jotka ovat tarjonneet käyttäjilleen mahdollisuuden median 

kuluttamisen lisäksi myös tuottaa omia mediasisältöjä (Atton, 2006; Chadwick, 2013; Raitzer & 

Jurgenson, 2010), ovat toistaiseksi melko vähän tutkittu ilmiö. Vaikka tämä kehityskulku nähtiin 

aluksi tervetulleena julkisen sfäärin demokratisoitumiskehityksenä, se on johtanut luottamuskriisiin 

”valtavirtaisen tiedontuotannon” aloilla ja mahdollistanut polarisoivan, puolueellisen informaation 

levittämisen faktuaalisuuden kustannuksella. Tämä on osaltaan johtanut yhteiskunnalliseen tilaan, 

jota on kutsuttu ”totuudenjälkeiseksi ajaksi” (post-truth era). (D’Ancona, 2017; Sunstein, 2017) 

Ylä-Anttila ynnä muut (2019) toteavat, että tämäntyyppisiä uutissivustoja on kutsuttu 

”valeuutissivustoiksi” (fake news sites), ”vaihtoehtomedioiksi” (alternative media) tai 

”puolueellisiksi uutissivustoiksi” (partisan news sites) (Atton, 2006; Moffit, 2018), mutta 

argumentoivat näiden käsitteiden olevan ongelmallisia useista syistä. Ensinnäkin ”valeuutisten” 

käsite politisoitui nopeasti, ennen kaikkea Donald Trumpin käytettyä sitä presidenttiytensä aikana. 

Tämä johtuu siitä, että kaikkien tämäntyyppisten sivustojen julkaisema sisältö ei ole ”valheellista” 

siinä mielessä, että se olisi ”keksittyä”. Pikemminkin sivustot raportoivat yleensä todellisista 

tapahtumista, mutta esittävät ne äärimmäisen puolueellisesti.  

Toisekseen kirjoittajat argumentoivat, että poliittiset kysymykset ovat suurelta osin 

tulkintakysymyksiä. Tätä poliittisten kysymysten totuudellisuuteen liittyvää moniselitteisyyttä 

voidaan käyttää argumenttina vastustamaan ”valeuutisten” leimaa koskien uutisointia, jota kohtaan 

on poliittisesti sympaattinen, ja samalla käyttäen käsitettä vastustajiaan vastaan. Toisaalta 

vaihtoehtomedian käsitteeseen on taipumus yhdistää positiivisia normatiivisia merkityksiä, koska se 

tarjoaa (väitetysti) kaivattua vaihtoehtoa valtavirran näkemyksille. (Ylä-Anttila ym., 2019.) 
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Ylä-Anttila ynnä muut (2019) ovat esittäneet, että käsitteenä ”vastamedia” on totuudenjälkeisyyttä 

tai valeuutisia hyödyllisempi näiden uutissivustojen ymmärtämisessä: vastamediat ovat 

tiedotusvälineitä, mutta ne myös pyrkivät vastustamaan nimenomaisesti ”valtavirtamediaa” sekä 

yleisemmin vakiintunutta yhteiskunnallista valtaa (establishment) populistisen tyylin keinoin 

(Moffitt, 2016). Jaottelu valta- ja vastamediaan on peräisin Yhdysvalloista, jossa viimeistään 1960-

luvulla syntyi valtavirtaisen median rinnalle vaihtoehto- tai vastamedioita (Haasio,ym., 2017, s. 102). 

Valtavirtamedian käsitteellä (mainstream media) on tutkimuksessa viitattu yhteiskunnalliseen 

järjestelmään, joka muodostuu perinteisistä uutismediaorganisaatioista, joille ominaisia piirteitä ovat 

tietyt, usein hierarkkiset organisaatiorakenteet ja perinteiset julkaisurutiinit. Valtavirtamediat 

täyttävät yhteiskunnallista tehtäväänsä toimittamalla artikkeleita mahdollistaen julkisen diskurssin 

yleisen edun kannalta relevanteista aiheista, jotka ovat totuudellisesti orientoituneita, 

ammattitoimittajien valitsemia ja julkaistu ammatillisten sääntöjen perusteella. (Steindl ym., 2017) 

Käytännössä tämä on tarkoittanut valtavirtamedioiden tapauksessa objektiivisuusideaaliin 

sitoutumista osana journalistieettisten sääntöjen noudattamista. Valta(virta)median tunnusmerkkeinä 

on pidetty niiden linkittymistä suuriin, joissain tapauksissa globaaleihin media-alan yrityksiin tai 

yritysryppäisiin, jotka operoivat perinteisessä printtimediassa tai sähköisessä mediassa. 

Valtavirtamedioiden on kuvailtu saavuttavan huomattavan suuren yleisön sekä yhtäältä heijastavan 

ja toisaalta muokkaavan vallitsevaa ajatteluilmapiiriä. (Haasio ym., 2017, 102) 

Ylä-Anttila ynnä muut ovat käyttäneet vastamedian käsitettä kuvaamaan ennen kaikkea tutkimansa 

suomalaisen MV-lehden ja yhdysvaltalaisen Breitbartin kaltaisia medioita, joita he ovat kuvanneet 

”oikeistopopulistisiksi vastamedioiksi” (right-wing populist countermedium). Suomen 

vaikutusvaltaisin oikeistopopulistinen vastamedia MV-lehti (Ylä-Anttila 2018) nousi nopeasti 20 

suosituimman suomalaisen internet-sivun joukkoon vuonna 2015. Valtavirtamediassa sivustoa 

kuvailtiin ”valeuutisiksi” tai “vihasivustoksi”, johon ei tulisi luottaa. (Kaleva, 2015; YLE, 2016.) 

MV-lehti muistuttaa ulkoisesti tyypillistä tabloidia, mutta ei ole sitoutunut toimituksellisesti 

journalistisiin standardeihin. Sivustolle tyypillistä ja säännöllistä sisältöä ovat vahvistamattomien 

huhujen maahanmuuttajien tekemistä rikoksista julkaiseminen uutisina. Sivustolla yhdistyvät 

eksplisiittinen maahanmuuttovastaisuus yhdistettynä vulgaariin tyyliin sekä tavoitteeseen paljastaa 

maahanmuuton ”ruma totuus”, jota valtavirtamedia yrittää hiljentää. (Ylä-Anttila, 2018.) 

Historiallisessa katsannossa radikaalioikeistolaisten vastamedioiden nousu ja leviäminen paikantuvat 

keskeisesti totuudenjälkeiseen aikaan, jonka keskeisinä ajureina toimivat teknologinen murros sekä 

poliittinen polarisaatio (Vihma ym., 2018). Helsingin Sanomien datatoimituksen vuonna 2016 
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tekemän MV-lehteä käsittelevän tutkimuksen tulokset olivat yksiselitteiset: ilman Facebookin ”apua 

ja välinpitämättömyyttä” alustalla tapahtuvaa artikkelien jakamista kohtaan MV-lehti ei olisi 

kasvanut ja saanut sellaista näkyvyyttä, jonka se sai (emt., s. 28) Viime vuosien aikana sosiaalisen 

median alustat ja hakukonejätti Google ovatkin joutuneet ankaran kritiikin kohteeksi koskien 

algoritmeja, jotka suosivat ja nostavat mainostulojen toivossa pinnalle vastamedioille tyypillisiä 

affektiivisia ja jakavia aiheita. Tutkijat ovat lisäksi havainneet, että hakukoneet ja sosiaalisen median 

alustat tarjoavat henkilökohtaisia suosituksia perustuen keräämäänsä valtavaan data-aineistoon, joka 

niillä on käyttäjien aiemmista mieltymyksistä. Alustat ja hakukoneet asettavat käyttäjien syötteissä 

etusijalle sisältöjä, joista he ovat todennäköisimmin samaa mieltä – olivatpa ne kuinka marginaalisia 

tahansa – ja suojelevat heitä tiedolta, joka saattaa muuttaa heidän mieltään. (Menczer & Hills, 2020.) 

Tässä suhteessa Vihman ja työryhmän havainnot poliittisesta polarisaatiosta ja teknologisesta 

murroksesta totuudenjälkeisyyden ajureina näyttäytyvät entistä synkemmässä valossa – teknologinen 

kehitys ei vain vaikuta poliittisen polarisaation rinnalla, vaan myös ruokkii sitä aktiivisesti.  

 

 

 

5.3 Vastamedia tyylinä 

 

2000-luvun aikana useat vastamediat, kuten Tuukka Ylä-Anttilan tarkastelemat Fdesouche Ranskassa 

ja Breitbart News Yhdysvalloissa, ovat onnistuneesti levittäneet ”reinformaatiota”. Tutkitut 

vastamediat ovat julkaisseet faktaa ja fiktiota sekoittavaa ”vaihtoehtoista” sisältöä kehystettynä 

uutismedian formaattiin. Tavoitteenaan vastamedioilla internetin ”hyperpolitisoituneina” 

uutissivustoina ja kansalaisjournalismin muotona on ennen kaikkea vastustaa valtaapitäviä tahoja ja 

käydä kamppailua diskursiivisin keinoin. (Ylä-Anttila ym., 2019.) Ne ovat haastaneet ”liberaalin 

eliitin” etabloituneita episteemisiä eli tiedollisia auktoriteetteja valtavirtamediassa ja julkisissa sekä 

poliittisissa viroissa (Ylä-Anttila, 2017).  

Populismitutkija Cass Mudden mukaan ”uutisiksi kehystettyjen salaliittoteorioiden, joissa ’eliitit’ 

kahmivat valtaa turmelemalla salaisesti demokraattiset instituutiot, levittäminen havainnollistaa, 

kuinka vastamediat ovat operationalisoineet ‘median populistilogiikan’ hybridissä 

mediasysteemissä” (Mudde, 2007, s. 251). Vastamedian tyylin suhde populistiseen retoriikkaan on 

resiprokaalinen: se paitsi ammentaa populistipoliitikoille tyypillisestä diskurssista, myös näyttää 
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vaikuttavan poliitikkojen tapaan puhua ja käyttää käsitteitä. Tutkijat ovatkin osoittaneet, että 

vastamedian diskursiivinen tyyli on vaikuttanut esimerkiksi Suomessa myös valtavirtapolitiikkaan ja 

levinnyt parlamentaarisen debatin piiriin. (Ylä-Anttila ym., 2019) 

Vastamedioiden tyyliä tutkiessaan Ylä-Anttila ynnä muut ovat esittäneet ”vastamedian diskursiivisen 

tyylin muodostavan perustan poliittiselle mobilisaatiolle, joka perustuu kollektiiviseen 

identifikaatioon huono-osaisuuteen, riistetyksi itsensä kokemiseen ja uhriutumiseen”. Tuotetun 

kollektiivisen identifikaation myötä syntynyt resentimentti on usein valjastettu populististen 

poliittisten liikkeiden kannatuksen nostattamiseksi. (Hochschild, 2016; Kriesi ym., 2006; Ylä-Anttila 

ym., 2019) Vastamedian tyylistä on tunnistettu viisi elementtiä: kuvaukset ”sisäisistä vihollisista”, 

kaksinainen suhtautuminen auktoriteetteja kohtaan, kamppailut käsitteistä, enemmistön esittäminen 

uhripositiossa ja vulgaari kielenkäyttö (Ylä-Anttila ym., 2019).  

“Sisäisillä vihollisilla” viitataan vastamedioiden tapaan kuvailla ”liberaaleja hyödyllisiä idiootteja”, 

kuten pappeja, tutkijoita, vasemmistovihreitä poliitikkoja ja epäisänmaallista liberaalia porvaristoa, 

jotka mahdollistavat ”ulkoisten vihollisten”, MV-lehden tapauksessa muslimimaahanmuuttajien 

toteuttaman kuvitellun hyökkäyksen. (Ylä-Anttila ym., 2019, s. 3) Sisäisten vihollisten kategoria 

limittyy usein erilaisten yhteiskunnallisten auktoriteettien, joihin myös valtavirtamedia sisältyy, 

kategoriaan, jota kohtaan esimerkiksi MV-lehdellä on kaksinainen suhtautuminen: toisaalta 

auktoriteetteja kunnioitetaan periaatteessa, mutta ne tuomitaan vahvasti silloin, kun niiden katsotaan 

epäonnistuneen ihmisten etujen puolustamisessa (emt., s. 4).  

Kamppailut käsitteistä ilmentävät vastamedioita ideologisina ja vastahegemonisina projekteina. MV-

lehden kaltaiset vastamediat käyvät diskursiivista kamppailua paitsi implisiittisesti hyödyntämällä 

itselleen ominaista vastamedian tyyliä agendojensa ajamiseen, myös eksplisiittisesti käsittelemällä 

artikkeleissaan kysymyksiä siitä, mitä termejä esimerkiksi maahanmuuttajista tulisi käyttää (Ylä-

Anttila ym., 2019, s. 4). Maahanmuuttajiin viittaaminen ”laittomina” tai luotettujen objektiivisen 

journalismin piirissä toimivien valtavirtamedioiden esittäminen ”valeuutisina” voidaankin tulkita 

kielen ja diskurssin kentällä käytävänä ideologisena kamppailuna, jossa vastamediat tuottavat sekä 

implisiittisesti että eksplisiittisesti ideologista arkijärkeä tai common senseä. 

Muita vastamedioille ominaisia tunnistettuja piirteitä ovat niiden hyödyntämä kyyninen 

”trollaaminen” ja häirintä. Poliittisia ja yhteiskunnallisia kamppailuita käydessä objektiivinen 

valtavirtajournalismi on ollut erityisen heikoilla infosfäärin täyttyessä uutisia muistuttavia 

vastamedioiden sisältöjä vastaan. Objektiivisen journalismin esittämien maailmasuhteen 

artikulaatioiden ja hegemonisen arkijärjen kumoamisen lisäksi vastamedioiden tyyliin ja 
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toimintastrategioihin kuuluvat internetin uutisvirran kyllästäminen ja sisällön paljouden avulla 

lukijoiden huomion ohjaaminen valtavirtamedian sisällöistä vastamedioiden omiin sisältöihin: 

Oikeistopopulistisella loukkaamaan pyrkivällä poliittisella viestinnällä 

on pitkä historia Yhdysvalloissa. Donald Trumpin presidenttikaudella sen 

sävyt ovat kuitenkin voimistuneet ja liberaalieliittiä ärsyttävästä 

trollauksesta on tullut poliittisen viestinnän valtavirtaa. Trumpin entinen 

strategiapäällikkö ja alt-right-vaikuttaja Steve Bannon on todennut 

tyylilleen ominaisesti, että trollaamisen tarkoitus on ”tukkia [julkinen] 

alue paskalla” eli ohjata kansalaisten huomio pois valtavirtamedioiden 

välittämistä sisällöistä keinoista välittämättä. (Ampuja & Koivisto, 2020.) 

 

 

 

 

5.4 Vastamediat ja journalismin objektiivisuusideaali 

 

Tutkijoiden tarkastelemista vastamedioista esimerkiksi MV-lehti on usein syyttänyt valtavirtamediaa 

siitä, ettei se ole poliittisesti neutraali, minkä voi katsoa olevan huomionarvoista sikäli, että lehti itse 

on vahvasti puolueellinen. Ylä-Anttila ynnä muut (2019, s. 4) ovat esittäneet, että MV-lehti katsoo 

täyttävänsä valtavirtamediasta poikkeavaa funktiota. MV-lehti ilmentää useiden vastamedioiden 

ambivalenttia suhdetta valtavirtamediaan: lehti kunnioittaa itsenäistä lehdistöä periaatteessa, mutta 

katsoo sen nykyisen tilan olevan korruptoitunut. MV-lehti on verrannut esimerkiksi Yleisradiota 

”neuvostomediaan” ja esittänyt sen operoivan propagandan levittämiseksi.  

Olli Seuri ja Kim Ramstedt (2022) ovat tarkastelleet vastamedioiden toimituksellisia ratkaisuja 

suhteessa journalistiseen mediaan, jota on viime vuosikymmeninä luonnehtinut enenevissä määrin 

kirjoittajalähtöisyys ja journalismin henkilöityminen. Esimerkiksi MV-lehti ei modernin 

valtavirtajournalismin tavoin julkaise toimittajien nimiä artikkeliensa yhteydessä. Tilivelvollisuuden 

välttelemisen lisäksi tämä voidaan tulkita pyrkimyksenä esiintyä objektiivisena tiedonlähteenä. Tässä 

suhteessa tutkijat ovat nähneet yhtäläisyyksiä vastamedian ja esimodernin, ”transsendenttia totuutta” 

välittämään pyrkineen uutistradition välillä. (Seuri & Ramstedt, 2022, s. 115.) 
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Toisin sanoen vaikuttaa ilmeiseltä, että näennäisen journalistietiikan ja sen piirissä toimimisen 

ulkopuolelle asemoituminen ei ole vastamedioille välttämättä itsetarkoituksellista. Neutraaliuden, 

objektiivisuuden ja totuudellisuuden periaatteisiin ei siis periaatteessa suhtauduta vihamielisesti tai 

kyseenalaistaen arvoina tai ihanteina, vaan antagonismi suhteessa valtavirtajournalismin 

objektiiviseen journalismiin syntyy sen oletetun puolueellisuuden takia. Valtavirtajournalismia ei siis 

näiden medioiden tekijöiden ja kuluttajien toimesta koeta itsenäisenä ja neutraalina, vaan sen 

pikemminkin mielletään olevan kallellaan ajamaan ”eliittien” agendaa. Tämän takia journalistit ja 

uutisorganisaatiot koetaan osaksi ”eliittien tietosfäärejä” (Ylä-Anttila, 2017), joiden motiiveja ja 

poliittisia agendoja populistiset poliitikot ja heidän kannattajansa (vastamedioiden välityksellä) 

tuomitsevat aktiivisesti ja jatkuvasti. Populistiset poliittiset toimijat ja vastamediat saavatkin 

toisistaan tukea: (valtavirtamedioiden parjaamat) populistiset toimijat ylistävät vastamedioiden 

saavutuksia, jotka haastavat valtavirran uutis- ja tiedonlähteet (Ylä-Anttila, 2017; Noppari & 

Hiltunen, 2018; Noppari ym., 2019). 

Toinen huomionarvoinen seikka, jota ei voi sivuuttaa tarkastellessa vastamedioiden suhdetta 

valtavirtamedioihin ja objektiivisuusideaaliin, on näiden kaikkien toimintalogiikan kytkeytyminen 

median kaupallisen logiikan ja populismin logiikan ja tyylin kehittymiseen, johon vastamediat 

vahvasti nojaavat. Mazzolenin (2008, s. 51–52; 2014) mukaan populismin logiikka sopii hyvin yhteen 

kaupallisen median logiikan kanssa, jolle ominaisia luonnehdintoja ovat personointi, näyttäminen, 

tabloidisaatio, sensaatiohakuisuus ja taipuvaisuus konfliktilähtöiseen ja yksinkertaistettuun 

retoriikkaan. Mazzolini (2008; 2014) on esittänyt, että median kaupallistamisen vuoksi medialogiikan 

ja populistisen logiikan välillä on epäsuora liitto. Siksi Mazzoleni on argumentoinut, että 

(valtavirtamedian kontekstissa) erityisesti tabloidimedia on ollut taipuvainen ylläpitämään 

rinnakkaista populistista tyyliä. Tiedotusvälineet, joilla on selvempiä kaupallisia vaatimuksia, ovat 

Mazzolinin mukaan taipuvaisempia populistisen viestinnän tyylille, mikä puolestaan ilmenee 

todennäköisyytenä kehystää politiikkaa elitismin ja kansan välisen vastakkainasettelun, skandaalin ja 

konfliktin kautta.  

Paradoksaalisesti, vaikka perinteiset journalistiset mediat ovat usein itse populistisia tai toimivat 

populistista viestintää vahvistaen, niiden suhtautuminen erityisesti populistista radikaalioikeistoa 

kohtaan on yleensä kielteistä (Herkman, 2017; Esser ym., 2017). Joissakin Euroopan maissa, kuten 

Belgiassa (Jagers & Walgrave, 2007) ja Ruotsissa (Hellström & Nilsson, 2010), toimittajat ovat jopa 

perustaneet saartoja populististen radikaalioikeistopuolueiden ympärille, mikä on evännyt niiltä 

kritiikittömän foorumin. Etenkin eliitti- tai laatumedia voi olla äärimmäisen kriittistä populististen 

puolueiden kuvauksissaan (Mazzoleni, 2008; Strömbäck ym., 2017), koska poissulkeva populistinen 
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viestintä pyrkii haastamaan liberaalidemokraattisia arvoja, joiden vartijoina toimittajat pitävät itseään 

(Krämer, 2018).  

Tuukka Ylä-Anttila (2018) on vastamedioita ja niiden esittämää ”vastatietoa” käsittelevässä 

artikkelissaan löytänyt yllättäviä havaintoja vastamedioiden suhteesta valeuutisten ja totuuden 

väliseen problematiikkaan. Ylä-Anttila esittää, että ”vastatieto”, joka väitetysti perustuu 

vaihtoehtoiseen tutkimukseen, on näkyvä strategia kyseenalaistaa valtavirran politiikkaa 

populistisella tyylillä, ainakin nykyajan oikeistopopulismissa. Analyysi tietoa koskevista väittämistä 

suomalaisissa maahanmuuttovastaisissa online-yleisöissä paljastaa ilmiön monitahoisuuden: vaikka 

monet vastamedioiden piirissä operoivat siirtolaisvastaiset aktivistit hyväksyvät usein populistisia 

näkemyksiä, väittävät nämä toimijat kuitenkin pitävänsä tietoa, totuutta ja todisteita suuressa arvossa 

ja jopa tunnustavansa tiukasti positivistisia näkemyksiä ja vastustavansa voimakkaasti ambivalentteja 

tai relativistisia lähtökohtia totuuteen. Nämä yhteisöt, jotka eivät koostu urapoliitikoista vaan 

tavallisista ihmisistä, jotka käyttävät populismin keinoja (Ylä-Anttila, 2017), käyttävät usein 

”tieteellistä” kieltä ja harjoittavat tieteellisen tiedon ja retoriikan popularisointia. Ylä-Anttila esittää, 

että nämä vastatiedon tuottajat eivät useimmiten vastusta asiantuntemusta vedoten 

”kansanviisauteen” tai ”kokemustietoon, kuten voisi olettaa populismia ja tietoa koskevan 

kirjallisuuden perusteella (Cramer, 2016, s. 123–130; Hawkins, 2010, s. 7; Hofstadter, 1962; 2008 

[1964]; Oliver & Rahn, 2016; Saurette & Gunster, 2011), vaan kannattavat eräänlaista objektiivista 

vasta-asiantuntijuutta. Paradoksaalisesti näiden internet-yhteisöjen jäsenille ”monikulttuurinen 

eliitti” edustaa totuudenjälkeisyyttä. (Ylä-Anttila, 2018, s. 3.) Ylä-Anttila argumentoi, että populistit, 

joihin myös vastamedioiden toimijat lasketaan, eivät yksiselitteisesti ole ”totuudenjälkeisiä”, vaan 

erilaisilla populisteilla on toisistaan poikkeavia orientaatioita totuuteen (emt., s. 21.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

5.5 Vastamediat, ideologia & vastahegemonia 

 

Seuri ja Ramstedt (2022) ovat tunnistaneet kolme piirrettä, jotka ovat ominaisia vastamedioiden 

suhteelle valtavirtaiseen journalismiin. Ensinnäkin vastamedioita yhdistää asemoituminen 

valtavirtamediaa ja -journalismia vastaan. Tämä ilmenee ”vastahegemonisena vaihtoehtoisuutena 

tuottaja-, sisältö, organisointi-, ja systeemitasoilla” (Holt ym., 2019). Tämä antagonismi ja 

vaihtoehtoisuus journalismin hegemonisia käytäntöjä kohtaan ilmenee journalismin ammattieettisten 

sääntöjen hylkäämisenä. Toiseksi vastamedioille ominaiseksi piirteeksi Seuri ja Ramstedt ovat 

tunnistaneet valtavirtamediaa ja -politiikkaa vastustavat positiot, jotka ilmenevät kritiikin lisäksi 

skeptisyytenä, salaliittoteorioina, halventavana kielenkäyttönä ja jopa suoranaisena vihana. 

Kolmanneksi vastamedioita yhdistäväksi piirteeksi tutkijat ovat tunnistaneet vastamedioiden 

riippuvuuden valtavirtamedioita kohtaan. Vastamedioille valtavirtajournalismi ei toimi ainoastaan 

vastustuksen ja kritiikin kohteena, vaan myös tärkeänä materiaalin lähteenä. Vastamedioille 

ominaista onkin valtavirtaisen journalismin sisältöjen hyödyntäminen, uudelleen kontekstualisointi 

sekä kehystäminen. (Seuri & Ramstedt, 2022, s. 112.) 

Vastamedian lisäksi tutkijat ovat hahmotelleet totuudenjälkeistä politiikkaa ja mediaa 

analysoidessaan reinformaation käsitettä. Reinformaatiolla viitataan ”proaktiiviseen, poliittisesti 

innoittuneeseen, ideologiseen ja yhteisövetoiseen käyttäjätuotantoon hybridissä mediasysteemissä”. 

Vuosikymmenten ajan ”propagandaan” tai ”indoktrinaatioon” viitannut reinformaation käsite sai 

2000-luvun alussa uudenlaisen merkityksen ranskalaisen mediasosiologian piirissä. Reinformaatio 

alettiin liittää nousevien, nopeasti laajenevien verkkofoorumien ”reinfosfäärizn” (reinfosphere) 

toimintaperiaatteisiin. Näille foorumeille oli ominaista niiden tapa määritellä tavoitteekseen 

tasapainottaa väitetyn puolueellista uutisointia valtavirtamediassa. (Blanc, 2016, s. 197; Hare, 2004; 

Jammet & Guidi, 2017; Pyrhönen & Bauvois, 2019.)  

Koska reinformaatio operoi ennen kaikkea kollektiivisen identifikaation ja samaistumisen piirissä 

”mediasodan” (Copsey, 1996, s. 123) ”altavastaajien” joukossa, yritykset taistella sitä vastaan 

”faktojen tarkastamisella” tai valeuutisten ”kumoamisella” ovat olleet tuomittuja tuottamaan 

vaatimatonta tulosta. Vastamedioiden levittämät teoriat, kuten Macron-vuodot ja Pizzagate ovat 

ilmentymiä vastavoimasta, joka kutsuu yleisön kollektiivisesti identifioitumaan ”altavastaajiksi”, 

joiden on turvauduttava ”vaihtoehtoisiin” tietolähteisiin tullakseen vastavoimaksi korruptoituneelle 

eliitille ja sen portinvartijoille valtavirtamediassa. (Pyrhönen, 2019, s. 21). 
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Gramsci tunnisti, että vastahegemoninen vastarinta liittyy väistämättä kamppailuun ihmisten 

asenteista, uskomuksista ja tunteista koskien maailmaa (Reed, 2012). Fischmanin ja McLarenin 

(2005) mukaan Gramscin viitekehyksessä sekä ideologia että vastahegemonia ymmärretään 

ruumiillistuneina, koettuina ja elettyinä. Vastahegemonia merkitsee keskeisesti prosessia, joka 

haastaa normatiivisia näkemyksiä yhteiskunnallisesta ja poliittisesta todellisuudesta (Gramsci, 1987). 

Gramscille ideologiset diskurssit ja käytännöt ovat syvästi affektiivisia, ja ne ilmenevät ja toimivat 

joko vallassa olevan status quon ylläpitämiseksi tai sen vastustamiseksi (Zembylas, 2013, s. 15).  

Gramscille vastustus oli merkki alistettujen (subaltern) tyytymättömyydestä, mutta 

tyytymättömyyden kanavoimiseksi toimijuudeksi tarvitaan ”orgaanisia intellektuelleja” (Fischman & 

McLaren, 2005), joiden tehtävä on vastata ”muutoksen intohimon” levittämisestä (Gramsci, 1987, s. 

113). Vastamedioiden uutissisältöjä tuottavat ja levittävät yksilöt ja yhteisöt näyttäytyvätkin 

gramscilaisittain orgaanisina intellektuelleina. Vastamedioita tutkittaessa on havaittu, että niiden tyyli 

konstruoi osattomuuden ja ulkopuolisuuden tunteita, jotka ovat keskeisiä populistisen mobilisaation 

kannalta (Bonikowski, 2017; Hochschild, 2016; Kriesi ym., 2006). Vastamediat hyödyntävät tähän 

sellaisia elementtejä kuin käsitystä sisäisistä vihollisista, dualistista suhtautumista auktoriteetteja 

kohtaan, konseptuaalisia kamppailuja, enemmistön uhriutumista ja vulgaaria tyyliä (Ylä-Anttila, 

2019). 

Gramscin hegemoniakäsityksiä jatkojalostaneen Ernesto Laclaun käsite kelluva merkitsijä (floating 

signifier) viittaa merkkeihin, joiden merkitys on epäselvä, vaihteleva tai määrittelemätön. Kelluva tai 

tyhjä merkitsijä saa siis sellaisen merkityksen kuin kukin tulkitsija sille antaa (Chandler, 2007). 

Hegemoninen kamppailu oli Laclaulle prosessi, jonka myötä kelluva merkitsijä sai merkityksensä. 

Kilpailevat hegemoniset projektit yrittävät muodostaa oman merkityksensä kelluvalle merkitsijälle, 

kuten ”kansalle”, ja tämä hegemoninen kamppailu määrittää merkitsijän merkityksen sulkeuman eli 

fiksautumisen. Laclaun mukaan kelluvia merkitsijöitä ilmaantuu ennen kaikkea orgaanisten kriisien 

eli historiallisten periodien aikana, joita luonnehtii symbolisten järjestelmien radikaali haastaminen 

ja uudelleenmäärittely. Radikaalioikeistolaisuuden nousu ja radikaalioikeistolaiset vastamediat osana 

sitä näyttäytyvät tätä vasten strukturaalisen ja symbolisen dislokaation merkkeinä. (Laclau 1990; 

2005, s. 132.) Tässä suhteessa vastamediat näyttäytyvät vastahegemonisena projektina suhteessa 

objektiiviseen journalismiin ideologisen sulkeuman tai fiksautumisen avaajina. Suhteellisen 

stabiileista, objektiiviseen journalismiin keskeisesti liitettyihin ”objektiivisuuden”, ”neutraaliuden” 

ja ”totuuden” käsitteistä on tullut ”totuudenjälkeisen ajan” orgaanisessa kriisissä kelluvia 

merkitsijöitä, ja diskurssi merkityksellisten erojen järjestelmänä on ollut keskeinen hegemonisen 

kamppailun areena. 
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Laclaun (2005) teoriassa populismista diskursiivisena artikulaationa populistista verkkoviestintää, 

joiden piiriin 2010-luvun vastamediat ilmeisellä tavalla asemoituvat, voidaan pitää osana 

vastahegemonista merkityskamppailua siitä, miten yhteiskunnallisia tilanteita milloinkin tulkitaan. 

Siksi internetin vastajulkisuuksiin osallistuvia ihmisiä voidaan pitää ”merkityksen toimijoina” (Snow, 

2004), jotka taistelevat hegemonisia yhteiskunnallisen todellisuuden käsityksiä vastaan.  Näin ollen 

internetin vastajulkisuudet voivat toimia vastahegemonisina tiloina, joissa ihmiset voivat olla mukana 

viestimässä marginalisoituja, esimerkiksi populistisia radikaalioikeistolaisia käsityksiä 

yhteiskunnasta ja sen jäsenten suhteista. (Hatakka, 2019, s. 53). 

Timo Harjuniemi on esittänyt totuudenjälkeisyyden merkitsevän ”fundamentaalista muutosta 

yhteiskunnan episteemisessä eli tiedollisessa luonteessa” ja ”häiriötä sellaisia instituutioita kohtaan, 

jotka ovat pyrkineet muodostamaan todenmukaisia representaatioita maailmasta”. 

”Totuudenjälkeisessä maailmassa” liberaalien demokratioiden perusta on uhattuna asiantuntijoita 

kohtaan koetun luottamuksen laskun ja digitaalisen median alustojen nousun myötä. (Harjuniemi, 

2021, s. 3–4.) Vastamedioiden, Suomessa esimerkiksi MV lehden, keskeinen merkitys julkiselle 

keskustelulle ”totuudenjälkeisenä aikana” on ollut sen merkittävä tiedollisten auktoriteettien 

haastaminen ja kyseenalaistaminen (Ylä-Anttila ym., 2019). 
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6. Analyysi ja johtopäätökset 

 

 

6.1 Liberaalin järjestyksen kriisi ja vastamediat valtavirtamedian ideologisina haastajina 

 

The crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new 

cannot be born; in this interregnum a great variety of morbid symptoms 

appear. (Antonio Gramsci, 1971) 

 

Objektiivisen journalismin puolustelijat liikkeelle laittaneen ”totuudenjälkeisen” aikakauden sekä 

huolen ”valeuutisista” asettaminen laajempaan yhteiskunnalliseen ja poliittiseen kontekstiin auttaa 

ymmärtämään suhdetta hegemonisen ideologian, objektiivisen journalismin ja vastamedioiden 

välillä. Vuonna 2008 alkanut globaali finanssikriisi horjutti uskoa edelliset 25 vuotta poliittisia ja 

taloudellisia asemiaan vahvistanutta ja kylmän sodan päätyttyä täysin hegemonista liberaalia 

taloudellista ja poliittista järjestystä kohtaan. Tätä finanssikriisin myötä kriisiytynyttä liberaalia 

järjestystä (Babic, 2020, s. 767) luonnehtivat demokratia, vapaa kauppa ja kansainvälisten 

instituutioiden sääntöperusteinen maailmanjärjestys. Viimeistä reilua vuosikymmentä on 

luonnehtinut vanhan järjestyksen ja sen instituutioiden kriisiytyminen.  

Länsimaissa kylmän sodan päättymisen jälkeistä liberaaliin järjestykseen kytkeytyvää vallitsevaa eli 

hegemonista ideologiaa kuvataan usein löyhällä uusliberalismin käsitteellä, jonka eksaktista 

merkityssisällöstä ei tunnu vallitsevan yksimielisyyttä (ks. esim. Miettinen, 2018). Poliittisen 

talouden tutkija Lauri Holappa (2019) on kuvannut, että ”uusliberalismi on tavanomaisesti mielletty 

joukoksi vaikeasti havaittavissa olevia käytäntöjä, uskomuksia ja instituutioita, jotka siirtävät 

vaivihkaa taloudelliseen vallanjakoon liittyvää päätöksentekoa demokratian ulkopuolelle”. Holapan 

mukaan talouden depolitisoinnin lisäksi uusliberalismin on perinteisesti katsottu rakentuvan myös 

tiettyjen ”vastuullisiksi” ymmärrettyjen talouspoliittisten dogmien ympärille. Tällaisia ovat muun 

muassa tiukka finanssipolitiikka, jatkuva pyrkimys työmarkkinoiden joustavoittamiseen, väljä 

rahoitusmarkkinoiden sääntely sekä markkinamekanismien tuominen mahdollisimman monille 

elämänalueille. Nämä tavoitteet on uusliberalismin logiikassa yleensä tulkittu tieteellisesti 
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perustelluiksi välttämättömyyksiksi, minkä vuoksi niiden poliittisuus on usein ohitettu julkisessa 

keskustelussa ja koko debatti reformeista on siirretty asiantuntijoiden ja teknokraattien kentälle.  

Tutkijat ovat kiinnittäneet huomionsa siihen, miten tietyt talouteen ja talouspolitiikkaan liittyvät 

käsitykset on journalismissa naturalisoitu ja miten ne ovat muodostuneet ”arkijärjen” kaltaisiksi 

hegemonisiksi eli vallitseviksi totuuksiksi, jotka ovat lähtökohtaisesti poliittisen kamppailun ja 

debatin ulkopuolella (ks. esim. Sandelin, 2017). Talouden ja politiikan kysymysten 

naturalisoituminen julkisen sfäärissä ja eritoten valtavirtajournalismin piirissä vastaavat Eagletonin 

(1991) teoriaa ideologisesta legitimoinnista uskomusten ja arvojen luonnollistamisena ja 

yleistämisenä eli ”itsestäänselvyyksien” ja ”maalaisjärjen” tuottamisena sekä Stuart Hallin (1996) 

hahmottelemaa yhteiskunnassa vallitsevaa ja diskurssissa ilmenevää ideologiaa porvarillisena 

maalaisjärkenä (bourgeois common sense).  

Tutkijat ovat pyrkineet analysoimaan politiikan teknokratisoitumiskehitystä, eli epäpolitisoitumista 

(ks. esim. Harjuniemi, 2020b). Harjuniemi (2020a, s. 75) on tunnistanut, että ”monimutkaisissa nyky-

yhteiskunnissa korostuu nimenomaan taloudellinen asiantuntijuus (Sorsa & Eskelinen, 2018), ja 

journalismissakin politiikan tilaa ja mahdollisuuksia tulkitaan usein markkinoiden vaatimusten ja 

talouden lainalaisuuksien näkökulmista” (Phelan, 2014). Chantal Mouffe analysoi jo vuonna 2009 

tarkkanäköisesti seuraavan vuosikymmenen aikana kärjistyneitä ”politiikan tyhjenemisen” ja 

teknokratisoitumisen kehityskulkujen luonnetta: 

Kuten äärioikeiston kasvava menestys monissa maissa osoittaa, 
vastenmielisyys demokraattisia laitoksia kohtaan on lisääntymässä 
läntisissä yhteiskunnissa. Tällaisesta vastenmielisyydestä voi olla vakavia 
seurauksia demokratian tulevaisuudelle. Kyvyttöminä käsittämään 
tilanteen luonnetta liberaalit demokraattiset yhteiskunnat ovat valitettavan 
kehnosti varustautuneita siitä juontuvan haasteen kohtaamiseen. Tämän 
kyvyttömyyden yksi syy piilee tätä nykyä muotia olevassa politiikan 
teoriatyypissä. Sitä hallitsee yksilökeskeinen, yleispätevyyttä painottava 
ja järkeä palvova viitekehys, joka pyyhkii pois poliittisen ja estää 
mahdollisuudet hahmotella moniarvoisen demokraattisen julkisuuden 
luonnetta asianmukaisella tavalla. (Mouffe & Pietilä, 2009.) 

 

Lauri Holappa (2019) on kuvannut kehitystä esimerkinomaisesti ”vastuullisuuden” käsitteellä, joka 

usein toistuu talouspoliittisessa keskustelussa ja poliittisessa mediajulkisuudessa. Finanssikriisiä 

seuranneen eurokriisin yhteydessä vastuullisuus poliittista liikkumatilaa rajaavana taloudellisena 

reunaehtona on ilmennyt erityisesti talouskurin kautta. Harjuniemi (2018b) on havainnut The 

Economist -lehteä koskevassa tutkimuksessaan, kuinka lehdessä talouskuria haastavat ideat 

näyttäytyvät usein järjettömyytenä, jota ajavat eteenpäin poliittiset paineet tai ideologiset 
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pyrkimykset ja argumentoi, että tämä tapa käsitellä talouskurin kaltaista poliittista ideaa on ominainen 

liberaalille ammattijournalismille, joka on historiallisesti pyrkinyt toimimaan julkisena järjen ja 

yhteisen hyvän äänenä. Holappa on esittänyt, että talouttakin pitäisi käsitellä poliittisessa 

keskustelussa ja journalismissa ennen kaikkia poliittisena ilmiönä, jossa keskeiset konfliktit 

rakentuvat erilaisten yhteiskuntaluokkien ja erilaisten ideologioiden välisten ristiriitojen varaan 

(Virkkunen, 2018).  

Ideologisten artikulaatioiden ja hegemonisen kamppailun ala journalismissa on kaventunut, kun 

viimeisten vuosikymmenten aikana ”poliittisen” debatin ja poliittisten päätösten alaa ovat rajanneet 

journalismin objektiivisuusideaalin piirissä operoivassa valtavirtajournalismissa luonnonlakien 

kaltaisina ymmärretyt ideologiset reunaehdot, joiden puitteissa sekä poliittisen päätöksenteon 

liikkumavara että poliittisen mediajulkisuuden ”mielikuvitus” ja mahdollisuuksien horisontti ovat 

kaventuneet. Kehityskulussa on kyse journalismin objektiivisuusihanteen suhteesta yhteiskunnassa 

hegemonisesti vallitsevan ideologian ”fiksautumisesta” eli lukkiutumisesta ja näiden vallitsevien 

ideologisten arvojen, asenteiden ja maailmasuhteen artikuloitumisesta valtavirtajournalismissa. 

Ideologian häivyttäminen talouden ja politiikan hegemonisten artikulaatioiden alalla linkittyy 

historiallisessa katsannossa osaksi Eagletonin (1991, s. 4) tunnistamaa, toisen maailmansodan jälkeen 

vakiintuneen kylmän sodan kaksinapaisen järjestyksen vallitsevaa arkikäsitystä ideologiasta 

skemaattisena ja joustamattomana tapana hahmottaa maailmaa vaatimattomamman ja 

pragmaattisemman tiedon sijaan.  

Ennen finanssikriisiä liberaalin järjestyksen voidaan siis katsoa olleen hegemoninen 

yhteiskunnallinen järjestys, jonka puitteissa ideologiset kamppailut käytiin ja joka loi sekä 

taloudellisille että poliittisille väittelyille rajat. Journalismi osaltaan luonnollisti ja normalisoi tätä 

järjestelmää, ja 1980-luvulta alkaen vahvistunut teknokraattinen ja ennen kaikkea taloustieteeseen 

nojannut uusliberalismi sopi hyvin yhteen jo aiemmin syntyneen ”objektiivisen” ja faktuaalisen 

kaupallisen massamedian journalismin ihanteeseen.  Eagletonin ideologiamääritelmien mukaisesti 

valtavirtainen, objektiivinen journalismi artikuloi aina finanssikriisiin saakka tehokkaasti suhteellisen 

pysyviä ja koherentteja maailmasuhteita, tuotti käsityksiä sopivista ajattelu- ja toimintamalleista, 

asenteista ja arvoista ja edisti yhteiskunnallisesti hallitsevien ryhmien intressejä. 

Globaali finanssikriisi ja sitä seuranneet liberaalien instituutioiden, kuten valtioiden ja Euroopan 

keskuspankin, pelastus- ja elvytyspaketit asettivat koko järjestelmän perustavimmat fundamentit, 

kuten vapaan kilpailun eetoksen ja markkinoihin puuttumattomat valtiot kyseenalaisiksi. Vuodesta 

2011 alkaen lukuisat uudenlaiset poliittiset toimijat ovat nousseet haastamaan vakiintunutta poliittista 
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valtaa ja liberaalia järjestystä niin oikealta kuin vasemmalta, arabikevään mielenosoituksista Donald 

Trumpiin, Marine Le Peniin, Syrizaan ja Jeremy Corbiniin. (Stahl 2019, s. 334.) Kun uudet 

luotettavien ja ”objektiivisten” journalististen tahojen ulkopuolelta nousevat journalismin muodot 

(rogue journalism) ja vastamediat asettaa tähän kontekstiin, näyttäytyvät ne vanhaa, liberaalia 

järjestystä ja sen ideologista pohjaa haastavina ja vastahegemonisina projekteina. Uudenlaiset, 

Trumpin ja Corbynin kaltaiset toisistaan poikkeavat, mutta vahvan antielitistisen ja vakiintuneen 

poliittisen järjestelmän haastavat poliittiset toimijat voidaan nähdä vastahegemonisina ja ideologisina 

poliittisina toimijoina.  

Erilaisten yhteiskunnallisten, poliittisten ja taloudellisten murrosten kanssa historiallisesti yhtenevä 

vastamedioiden nousu tällä vuosituhannella ja aivan erityisesti finanssikriisiä seuranneella 2010-

luvulla on ravistellut ja kyseenalaistanut vakiintuneita ja etabloituneita yhteiskunnallisia 

instituutioita.  Eräs keskeisimmistä länsimaista, liberaalia järjestystä luonnehtineita vakiintuneita 

instituutioita on ollut objektiivisuuden ja neutraaliuden arvoihin nojannut valtavirtainen 

”laatujournalismi”. Objektiivisen journalismin ”kapea ala”, eli legitiimin valtavirtamedian piirissä 

muodostunut debatti ja sen ideologiset rajat ovat menettäneet kykyään vastata ihmisten 

arkikokemukseen asioiden tolasta ympäröivässä yhteiskunnassa. Tämän seurauksena uudenlaiset 

vastamediat ovat tarjonneet tämän objektiivisen journalismin legitiimin debatin piirin ulkopuolelta 

nouseville äänille alustan.  Journalismin objektiivisuusideologiaa vasten tarkasteltuina uudenlaiset 

vastamediat näyttäytyvät vastahegemonisena projektina suhteessa journalismin 

objektiivisuusideaaliin journalismia ohjaavana hegemonisena ammatillisena, eettisenä ja 

ideologisena artikulaationa. Kun uudet luotettavien ja ”objektiivisten” journalististen tahojen 

ulkopuolelta nousevat vastamediat asettaa tähän kontekstiin, näyttäytyvät ne paitsi vanhaa 

yhteiskunnallista hegemoniaa ja järjestystä haastavina ja vastahegemonisina projekteina, myös 

objektiivista journalismia vallitsevan yhteiskunnallisen järjestyksen äänenkannattajana haastavana 

projektina.  

Ideologia journalismissa ei suinkaan ole hävinnyt mihinkään: se on päinvastoin politisoitu 

finanssikriisin jälkeen uudelleen ja tehty näkyväksi (Ojala, 2018). Kaupallisen massamedian 

journalismin synty mahdollisti ja loi hallitsevan ryhmän vallankäytön kulttuurihegemonian avulla; 

vaikka vastahegemonisia kamppailuita käydään median kentällä, journalistinen ideologia ilmentää 

auttamatta vallitsevaa ideologiaa, ja objektiivisuusideaali journalismia ohjaavana ihanteena 

pikemminkin pönkittää hallitsevien ryhmien valtaa kuin haastaa sitä.  
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Analyyttisesti post-truth -ajasta journalismin yhteydessä tarkempaa olisi viitata post-hegemoniseen 

tai post- vallitsevan ideologian aikakauteen, gramscilaisittain interregnumiin. Gramscin ajattelun 

kannalta fundamentaalista on tapa, jolla hän ymmärsi kriisit staattisten ”tapahtumien” sijaan 

prosesseina. (Filippini, 2017.) Ulkoa tulevien shokkien tai eksogeenisten, yhteiskunnallista järjestystä 

järkyttävien tapahtumien sijaan Gramsci kehysti kriisit historiallisina ja paikansi niiden juuret 

ristiriitoihin ja jännitteisiin, joita vanhassa ja ”kuolevassa” yhteiskunnallisessa järjestyksessä piili 

(Babic, 2020, s. 771). Gramscille nämä ristiriidat näyttäytyivät pääasiallisesti kapitalismin itsensä 

synnyttäminä (Babic, 2020, s. 771). 

Koska kriisit eivät paikannu eikä niitä voi redusoida tiettyyn yksilöitävään historialliseen hetkeen tai 

tapahtumaan, ne voivat olla vuosikymmeniä kestäviä monitahoisia ja transformatiivisia prosesseja, 

joita luonnehtii taloudellinen ja poliittinen epävarmuus (Hall, 1988, s. 167). Stuart Hall kehitti ja 

jatkojalosti Grasmcin ajattelua kriiseistä ja interregnumista. Hallin ajattelussa kriisin 

prosessinomaisella luonteella on myös tuottava puoli, joka koettelee vallitsevan vanhan 

yhteiskunnallisen järjestyksen rajoja. Näin ollen jokainen kriisi on ”rekonstruktion hetki” (emt., s. 

164), joka tuottaa uusia poliittisia todellisuuksia. (Babic, 2020, s. 771.) Tässä suhteessa vastamediat 

näyttäytyvät ilmeisellä tavalla vanhan liberaalin järjestyksen ja valtavirtamedian journalismin sen 

osana kriisin tuottavana ja uusia poliittisia ja yhteiskunnallisia todellisuuksia luovana funktiona. 

2010-lukua, joka merkitsi ennennäkemättömän määrän radikaalioikeistolaisten vastamedioiden 

syntymistä, voi tätä taustaa vasten tarkastella Hallia lainaten ”rekonstruktion hetkenä”.  

Gramsci erotti tosistaan jokapäiväiseen politiikkaan liittyvät konjunktuuriset kriisit (conjunctural 

crises) ja fundamentaalisesti yhteiskunnallista järjestystä horjuttavat orgaaniset kriisit. Gramscille 

orgaaniset kriisit juontuivat massojen vieraantumisesta poliittisesta representaatiosta, josta johtui 

epäsuhta ”edustettujen” ja ”edustajien” välillä. Gramscin tunnettu sitaatti kuvaa kriisin luonnetta: 

”Joka maassa prosessi on erilainen, vaikkakin sisältö on sama. Ja sen sisältö on hallitsevan luokan 

hegemonian kriisi.” (Martin, 2002, s. 374.) Vanhaa järjestystä edustavat toimijat eivät kykene 

ratkaisemaan kriisiä henkitoreissaan olevan järjestyksen tarjoaman kehikon puitteissa. Tämä 

puolestaan johtaa Gramscin mukaan auktoriteettikriisiin ja luo ”ideologisen tyhjiön”, jossa avautuu 

mahdollisuus uusille ratkaisuille kriisiin (Babic, 2020, s. 772). Timo Harjuniemi (2021) on 

paikantunut liberaaleja instituutioita kohdanneen murroksen juuri vuoden 2008 finanssikriisiin ja 

luonnehtinut vallitsevaa tilaa Gramscin tunnistamana orgaanisena kriisinä:  

Poliittisten yhteenliittymien rakentamisesta on tullut entistä työläämpää. 

Kun yksituumaisuus ja hallitsevan luokan legitimiteetti alkavat horjua, 
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politiikasta tulee toraisaa ja hankalaa, Gramsci muistuttaa. 

Totunnaisuudet kyseenalaistetaan, ja seuraava hegemoninen kokoonpano 

hakee vasta muotoaan. Gramscilaisesta vinkkelistä on vain luonnollista, 

että nykypolitiikkaa luonnehtii hajaannus. Perinteiset valtapuolueet 

rämpivät kannatusalhossa eri puolilla Eurooppaa, kun eritoten uudet 

laitaoikeistolaiset liikkeet ahmivat keskustaoikeiston ja -vasemmiston 

kannatusta.  Orgaanisen kriisin keskellä politiikan liittoumat ovat 

hajanaisia ja usein lyhytikäisiä. Päivänpoliittiset repeämät seuraavat 

toisiaan, ja hallitsijat hoipertelevat vuoron perään vaihtopenkille 

huilaamaan kuin jääkiekkoilija ronskin taklauksen jäljiltä. (Harjuniemi, 

2021, s. 48.) 

Vuoden 2008 taloudellista kriisiä on seurannut poliittinen ja kulttuurillinen auktoriteettikriisi, joka 

on tuloutunut radikaalioikeistolaisuuden nousuna sekä epäluottamuksena eliittejä ja eliitti-

instituutioita kohtaan. Liberaali keskusta historiallisena blokkina ja hegemonisena poliittisena 

voimana on menettänyt kykynsä esiintyä yhteisen hyvän universaalina edistäjänä, ja se on menettänyt 

toisen maailmansodan jälkeen vakiintuneen hegemonisen asemansa. Vasemmisto on puolestaan 

epäonnistunut resentimentin kanavoimisessa poliittiseen mobilisaatioon ja kamppailuun. 

Gramscin tunnettu sitaatti kuvaa auktoriteettikriisiä: ”Kriisi johtuu siitä faktasta, että vanha on 

kuolemassa ja uusi ei voi syntyä: tässä interregnumissa ilmenee suuri määrä sairaalloisia oireita” 

(Gramsci, 1971, s. 276). Gramscin tunnistamia oireita olivat esimerkiksi poliittisten ääripositioiden 

nousu ja niiden hyväksyttävyys, massojen tyytymättömyyden puhkeaminen ja sen ilmaisut sekä 

aiemmin vahvojen instituutioiden heikkeneminen ja ehtyminen. Poliittisten ääripositioiden 

esittäminen ja niiden legitimointi uutisia muistuttavana sisältönä sekä massojen tyytymättömyyden 

kanavoiminen affektiivisella, populistisella tyylillä ovat leimallisia 2010-luvun 

radikaalioikeistolaisten vastamedioiden piirteitä. Valtavirtamedian ja objektiivisen journalismin 

tiedollisen auktoriteetin monopoliaseman menetys ja kyvyttömyys vastata vastamedioiden 

haasteeseen puolestaan vaikuttaa ilmeisellä tavalla aiemmin vahvojen instituutioiden heikkenemisen 

merkkinä. Gramscille nämä oireet olivat ”sairaalloisia”, sillä ne osoittavat vallitsevan järjestyksen 

eksistentiaaliset ongelmat, joita on mahdotonta ratkaista vanhan järjestyksen omilla keinoilla ja sen 

puitteissa. Samanaikaisesti uusi, hegemonisesti vakaa järjestelmä ei vielä näytä nousevan ja 

korvaavan vanhaa. Näin ollen kriisiperiodia luonnehtivat sairaalloiset oireet, joita ei voida hallita, 

mutta jotka eivät myöskään tarjoa kelvollisia vaihtoehtoja tulevaisuuden kannalta. (Babic, 2020, s. 

773.)  
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Tutkijat ovat esittäneet talouskriisin jälkeisen ”kuripolitiikan” kiihdyttäneen kapinaa valtaeliittiä 

vastaan sekä luoneen tilaa uusfasismin nousulle (Kortesoja, 2021, s. 50). Matti Kortesoja on 

argumentoinut, että mikäli alistetussa yhteiskunnallisessa asemassa olevat ryhmittymät suljetaan ulos 

yhteiskunnasta, ristiriidat ja yhteiskunnallinen tilanne kärjistyvät entisestään (emt., s. 52). 

Uusfasismin, ”alt-right”-oikeiston ja vastamedioiden radikaalioikeistolaisuuden nousun 

finanssikriisin jälkimainingeissa voi paikantaa kriisiytyneeseen yhteiskunnalliseen tilaan, jossa 

äärimmäiset poliittiset positiot valtaavat alaa liberaalilta keskustalta. Gramsci puolestaan tarkasteli 

kriisiä ennen kaikkea aikalaiskuvauksena 1930-luvun Italiasta, jossa fasistit olivat nousseet valtaan. 

On historian ivaa, että 1900-luvun alun liberaalin järjestyksen kriisiyttäneiden äärioikeistolaisten ja 

totalitarististen liikkeiden nousun estämiseksi toisen maailmansodan jälkeen vakiinnutettu liberaali 

järjestys on kriisiydyttyään saanut radikaalioikeistolaiset voimat nostamaan päätään ympäri läntistä 

maailmaa. Finanssikriisin jälkeinen 2010-luku orgaanisena kriisiperiodina näyttäytyy historiallisena 

katkoksena 1900-luvun liberaalissa järjestyksessä, jota luonnehti kaksinapainen ideologinen 

vastakkainasettelu eksogeeniseen sosialismiin ja kylmän sodan päättymisen jälkeen suhteellisen 

fiksautunut ideologinen jatkuvuus. 

Objektiivisuusihanteen luonnehtiman journalismin ideologinen kaventuminen Hallinin kuvailemiin 

konsensuksen ja sisäisesti kapean legitiimin kiistan sfääreihin on tehnyt todellisen moniarvoisen 

demokraattisen julkisuuden kiistelyn ja antagonismin journalismin sisällä mahdottomaksi. Tämä on 

johtanut tilanteeseen, jossa dominanteista ja hegemonisista poliittisista artikulaatioista poikkeavat 

äänet ovat nousseet journalismin ulkopuolisissa vastamedioissa. Siinä missä Hallinin kuvaileman 

poikkeamien sfäärin aiheet on aiemmin voitu journalistien portinvartija-aseman ansiosta sulkea 

mediajulkisuuden ulkopuolelle ja sivuuttaa arvottomina, ovat ne hybridissä mediajärjestelmässä 

saaneet alustan ja artikuloituneet internetin vastamedioiden reinfosfäärissä. Habermasilaisen 

ihannejulkisuuden periaatteiden vastaisesti radikaalioikeistolaiset vastamediat eivät ole pyrkineet 

käymään ideologisia ja poliittisia kamppailuitaan ensisijaisesti rakentavan deliberaation ja 

argumentoinnin keinoin. Niille ominaisia keinoja ovat pikemminkin olleet avoin konflikti ja 

antagonismi yhteiskunnallisesti hegemonisia tahoja kohtaan.  

Louis Althusserin ajattelussa ideologia ilmeni yhteiskunnan eletyissä (tuotanto)suhteissa, joissa 

ihmiset ideologisina subjekteina oppivat elämään ideologisten valtiokoneistojen interpelloitua eli 

kutsuttua heidät subjektipositioonsa (Kunelius, 2004, s. 221–222). 1960- ja 70-luvuilla länsimaissa 

valtavirtamedialla oli vielä Althusserin kuvausta vastaava ideologisen valtiokoneiston rooli; se 

heijasteli yhteiskunnassa hegemonista ideologiaa, sillä oli episteemisen auktoriteetin monopoliasema 

ja se perustui vahvaan kahtiajakoon portinvartijoina toimineisiin journalisteihin ideologisina 
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objekteina ja vastaanottaviin kansalaisiin subjekteina. Hybridissä mediajärjestelmässä uudenlaiset 

vastamediat ovat tarjonneet perinteiselle journalistiselle medialle kilpailevan ideologisen 

interpellaation ja identifikaation muodon. Kuuliaisen kansalaisen, kapitalistisen tuotannon kuluttajan 

tai työntekijän subjektiposition sijaan radikaalioikeistolaiset, populistiset vastamediat interpelloivat 

lukijansa kurjistetun kansanosan, uhrin ja altavastaajan positioon. Tästä ideologisesta positiosta 

maailma ja ympäröivä yhteiskunta näyttäytyy mustavalkoisena jakautuen ”hyviin” ja ”pahoihin”, 

”meihin” ja ”niihin”. Monoliittisen ja yhtenäisen julkisen sfäärin pirstaloituessa uusien 

viestintäteknologioiden mahdollistamiin reinfosfääreihin proaktiivinen, poliittisesti innoittunut, 

ideologinen ja yhteisövetoiseen käyttäjätuotantoon hybridissä mediasysteemissä perustuva 

reinformaation ja vastatiedon tuotanto ovat tarjonneet ideologisille subjekteille myös aktiivisemman 

tuottajan roolin ja mahdollisuuden osallistua mediavälitteisen julkisuuden kamppailuihin. Kuten 

Pyrhönen ja Bauvois (2019) kuvaavat, reinformaatio operoi ennen kaikkea ”mediasodan” (Copsey, 

1996) eli valtavirta- ja vastamedioiden välillä ”altavastaajien” kollektiivisen identifikaation piirissä. 

Eagletonin tunnistama toisen maailmasodan jälkeistä 1900-luvun loppua luonnehtinut ideologian 

käsite, joka sai ”fanaattisuuteen, affektiivisuuteen ja järkähtämättömään pseudo-uskonnollisuuteen” 

viittaavan negatiivisen konnotaation, näyttäytyy uudessa valossa. Kuten todettu, kylmän sodan 

kaksinapaisessa järjestelmässä Neuvostoliitto ja itäblokin sosialistimaat konstruoitiin ja 

representoitiin ”ideologisiksi” ja siten irrationaalisiksi, ja Yhdysvallat ja sen liittolaiset, toisin sanoen 

liberaali järjestys, edustivat ideologiattomuutta ja rationaalisuutta. (Eagleton, 1991, s. 4.) 

Finanssikriisin jälkimainingeissa nousseita vastamedioita kohtaan osoitetussa valtavirtajournalismin 

suhtautumisessa on havaittavissa samoja kaikuja: objektiivinen journalismi liberaalin järjestyksen 

äänenkannattajana esitetään rationaalisena vastavoimana ideologisille ja siten irrationaalisille 

vastamedioille. 

Kuten Vihma ynnä muut (2018, s. 235) hyvin kuvaavat, on viime vuosien totuudenjälkeisyyttä ja 

valeuutisia koskevalle kirjallisuudelle ominainen piirre ja myös niiden heikoin anti koko liberaalia 

demokratiaa koskevalle keskustelulle pakotetun tuntuiset ”kuinka taistella vastaan” -osiot.  Tällaiset 

osiot yrityksinä vastata vastamedioiden valeuutisiin jäävät auttamatta puolitiehen: ne keskittävät 

huomionsa kriisin oireeseen, eivätkä itse kriisiin ja sen syihin. Gramscin tarkastelemaa 1930-lukua ja 

2010-lukua yhdistävät useat toisiaan muistuttavat piirteet, joista ilmeisin on taloudellisen kriisin 

kiihdyttämä poliittisten ääripositioiden nousu moninaisine ilmenemismuotoineen. 

Valtavirtaisen ja objektiivisen journalismin kyvyttömyys tunnistaa ja tunnustaa omaa 

ideologisuuttaan on johtanut yrityksiin vastata vastamedioiden valikoivaan orientaatioon 
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yhteiskunnallista todellisuutta kohtaan ”faktantarkistuksen” tai ”kumoamisen” (debunking) avulla 

(Pyrhönen & Bauvois, 2019). Tällaiset pyrkimykset vaikuttavat kuitenkin turhilta; tutkijat ovat 

havainneet, että vastamedioiden kuluttajat eivät hakeudu näiden sisältöjen pariin siksi, etteivät 

erottaisi niitä valtavirtamedian journalismista tai eivät tunnistaisi niiden puolueellisuutta. 

Pikemminkin vastamedioiden kuluttajat tekevät aktiivisia, affektiivisia ja ennen kaikkea tietoisia 

valintoja kuluttaessaan vallitsevan julkisen sfäärin käsityksiä vastustaviin ja vahvasti ideologisia 

näkökantoja edustavia vastamedioita. (Noppari ym., 2019, s. 33.) Lisäksi perinteistä objektiivista 

mediaa on osaltaan syyttäminen vahvasti affektiivisten, vihaa ja tyytymättömyyttä käyttövoimanaan 

hyödyntävien vastamedioiden nousuun. Personoinnille, tunteellistamiselle ja eliittikritiikille 

perustuva mediapopulistinen toimintalogiikka nojaa samaan, tunteilla käyvään voitontavoittelun 

periaatteeseen kuin sosiaalisen median alustojen, jotka keskeisesti ovat toimineet vastamedioiden 

tiedonlevityksen alustoina, liiketoimintamallit. (Pyrhönen, 2020.) 

Journalistisen valtavirtamedian institutionaalisen heikentymisen myötä objektiivinen journalismi ei 

ole gramscilaisittain kyennyt omasta viitekehyksestään käsin vastaamaan uudenlaisten 

vastamedioiden tarjoamaan haasteeseen. Tarkasteltaessa muutoksen keskelle joutunutta mediakenttää 

ja kriisiytynyttä objektiivista journalismia vanhaa järjestystä heijastavana instituutiona Hallinin 

teoretisoimien sfäärien avulla voidaan havaita, että aiemmin visusti poikkeamien sfääriin kuuluneet 

aiheet on tuotu vastamedioissa aivan niiden valitsemien aiheiden keskiöön. Vaikka vaihtoehtoista 

reinformaatiota ja vastatietoa on ilmestynyt mediamaisemaan asemiaan menettäneen perinteisen 

objektiivisen journalismin rinnalle ja sitä haastamaan, eivät vastamediat ole kyenneet 

vakiinnuttamaan itseään uusiksi hegemonisiksi toimijoiksi tai omia tiedon muotojaan 

yhteiskunnallisesti vallitseviksi ideologisiksi artikulaatioiksi. Kuten Ojala (2018) toteaa: ”siinä missä 

valtavirtajournalismi asettui tukemaan keskustavasemmiston ja keskustaoikeiston varaan 

rakentunutta liberaalia konsensusdemokratiaa, vaihtoehtomediat – –yksipuolisia narratiiveja ja 

haastavat sen kapeaa ideologista liikkumatilaa.” 

Tarkasteltaessa vastamedioita gramscilaisittain vastahegemonisina projekteina, onkin niiden 

keskeisin merkitys julkiselle keskustelulle ”totuudenjälkeisenä aikana” ollut merkittävä tiedollisten 

auktoriteettien haastaminen ja kyseenalaistaminen. Ylä-Anttilan (2018, s. 21) keskeinen havainto 

koskien ”populistista epistemologiaa” on se, että asiantuntijoita kohtaan tunnetun kriittisen 

suhtautumisen lisäksi populistisen radikaalioikeiston strategiaan sisältyvät vastatiedon tuottaminen ja 

vaihtoehtoiset tiedolliset auktoriteetit. Vaikka valtavirtamedian objektiivisenkin journalismin sisällä 

on aina ollut ideologista liikettä, merkityskamppailuita ja pyrkimyksiä erilaisten ideologisten 

merkitysten ”fiksaamiseksi”, voidaan 2000-luvun vastamedioiden katsoa murtaneen objektiivisen 
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journalismin journalismin käytäntönä ja siitä johtuvana laveana ideologisena maailmasuhteen 

artikulaationa muodostaman episteemisen auktoriteetin monopoliaseman. Kuten Eagleton (1991) on 

havainnut, ideologiaa ei voi osoittaa kokonaan vääräksi, mutta sitä voidaan kritisoida monin eri tavoin 

ja sen havaitsemiseksi tarvitaan ulkopuolista sanastoa, joka toimii ”mittatikkuna”. Tässä mielessä 

vastamediat ovat tuottaneet objektiivisen journalismin tyylistä ja diskurssista poikkeavaa 

ulkopuolista ”vastasanastoa”, joka on toiminut ”mittatikkuna” osoittaen journalismin kapean alan 

ideologiset rajat.  

Vastamediat osana totuudenjälkeisyyttä ”fundamentaalisena muutoksena yhteiskunnan 

episteemisessä eli tiedollisessa luonteessa” ja ”häiriönä sellaisia instituutioita kohtaan, jotka ovat 

pyrkineet muodostamaan todenmukaisia representaatioita maailmasta” (Harjuniemi 2021, s. 3–4) 

liittyy laajempaan asiantuntijuuden kriisiin. Hybridissä mediajärjestelmässä ja modernin julkisuuden 

piirissä on yhtäältä tapahtunut räjähdysmäinen tiedollisten auktoriteettien määrällinen kasvu ja tiedon 

levittämisen vapautuminen ja demokratisoituminen. Toisaalta perinteiset tiedolliset auktoriteetit ovat 

heikentyneet, mikä on avannut diskursiivisen mahdollisuuden vastatiedon tuottamiselle, sillä suurin 

osa ihmisten saamasta tiedosta välittyy heille diskursiivisesti. (Van Dijck, 2014, s. 68; 141) Oikean 

ja totuudenmukaisen tiedon roolin muutos julkisuudessa on kirvoittanut puheenvuoroja 

asiantuntijuuden kriisistä (Vihma ym., 2018, s. 97). Viestinnän tutkija Esa Väliverronen (2016, s. 45) 

on paikantanut asiantuntijuuden murroksen viestintä- ja mediamaisemassa tapahtuneisiin muutoksiin, 

yksilöllistymiseen ja instituutioita kohtaan esitettyyn kritiikkiin. Hänen mukaansa 

asiantuntijakulttuuria kohtaan paineita lisäävät lisäksi vaateet päätöksenteon demokratisoimisesta ja 

avaamisesta julkiselle keskustelulle, kun yhä useampi toimija haluaa äänensä kuuluville tiedettä ja 

teknologiaa koskevissa kysymyksissä.  

Kuten tutkimuksissa hieman yllättävästi on todettu, journalistietiikan ja objektiivisuusihanteen 

ulkopuolelle asemoituminen ei ole vastamedioille välttämättä itsetarkoituksellista. Vastamediat eivät 

siis periaatteessa suhtaudu vihamielisesti tai kyseenalaistaen neutraaliuden, objektiivisuuden ja 

totuudellisuuden periaatteisiin arvoina tai ihanteina, vaan antagonismi suhteessa 

valtavirtajournalismin objektiiviseen journalismiin syntyy sen oletetun puolueellisuuden takia. 

Tarkasteltaessa vastamedioita vastahegemonisina projekteina suhteessa valtavirtamediaan ja sen 

piirissä tuotettuun objektiivisuusihannetta noudattavaan journalismiin, ei hegemoninen kamppailu 

näin ollen paikannu (koettujen) objektiivisuuden ja subjektiivisuuden, vaan totuudellisen ja 

vääristellyn tai valheellisen tiedon välille.  



62 
 

Vastatiedon ja reinformaation tuottamisen lisäksi osa tarkastelluista vastamedioista on pyrkinyt 

selkeästi asemoimaan itsensä radikaalin positivistisiksi ja tiedollisilta lähtökohdiltaan vastaaviksi 

kuin perinteinen objektiivinen journalismi. Kuten Ylä-Anttila (2017, s. 192) huomauttaa, 

tarkkarajainen jako hyvään ja pahaan, niihin jotka ”tietävät” ja ”lampaisiin” (Harambam & Aupers 

2014, s. 474) auttaa ymmärtämään vastamedioiden (näennäistä) empiristispositivistisen filosofian 

omaksumista: ”salaliittoteoria” on absolutistinen tiedon kehys. Toisin kuin teesit 

”toutuudenjälkeisyydestä” usein esittävät, Ylä-Anttilan tutkimat MV-lehden ja suomalaisen 

Hommaforumin oikeistopopulistiset toimijat itse asiassa kannattivat radikaalia tieteellisyyttä 

(scientism) sen sijaan, että suhteutuisivat totuuteen relativistisesti tai ambivalentisti. Esimerkiksi MV-

lehdessä (2016) on julkilausuttu ”rationaalisen, todisteisiin perustuvan ajattelun olevan aseemme 

tunteisiin perustuvia mielipiteitä vastaan”.  

Tästä näkökulmasta tarkasteltuna vastamedioiden voidaan katsoa hyödyntäneen hegemonisessa 

kamppailussa hyväkseen ideologisen arkijärjen, common sensen tuottamista ja ideologian 

naturalisoimista vetoamalla valikoituihin faktoihin. Voidaankin argumentoida, että juuri näennäisesti 

empiristispositivistiseen tietokäsitykseen pohjautuva vastatieto osoittaa journalismin 

objektiivisuusihanteen fundamentaalisia valuvikoja; objektiivinen uutisointi, sikäli kun maailmassa 

ilmeneviä tapahtumia on mahdotonta kuvata sellaisenaan, joutuu turvautumaan objektiivisuuteen 

journalistisena ammatti-ideologiana ja journalistisiin rituaaleihin, siinä missä ”radikaalin 

tieteelliseen” uutisointiin tähtäävä vastamedia ohittaa journalistiset käytännöt ideologisina ja pyrkii 

faktuaalisuuteen omasta radikaalin puolueellisesta positiostaan. Tässä suhteessa vastamediat 

vastahegemonisena projektina suhteessa journalismin objektiivisuusideaaliin näyttäytyvät 

kahtalaisesti: paitsi valtavirtamedian ja laajemman eliitin valheellisuuden ”paljastajina”, myös 

ideologisesti tuottavina, maalaisjärkeä luovina ja naturalisoivina toimijoina.  

Objektiivisen journalismin ”kapean alan” piiriä ovat rajanneet kriisiytyneet hegemonian ideologiset 

artikulaatiot, jotka ovat tuottaneet suhteellisen pysyviä ja koherentteja maailmasuhteita sekä 

tuottaneet käsityksiä sopivista ajattelu- ja toimintamalleista, asenteista ja arvoista. Tässä mielessä 

journalismin objektiivisuusideaalin ”kapea ala” ideologiana on ollut vakiintumisestaan saakka 

ideologisen sulkeuman tai fiksautumisen piiri, jonka sisällä kielellä ja diskurssilla ideologian 

ilmentyminä on ollut suhteellisen staattinen ja stabiili asema. Ideologinen sulkeuma journalismin 

objektiivisuusihanteessa on liberaalin järjestyksen kriisin myötä avautunut, ja merkityksenanto vaatii 

edelleen yrityksiä fiksata ja sulkea merkityksiä.  
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Objektiivinen journalismi liberaalia hegemoniaa tuottavana ja uusintavana funktiona on menettänyt 

mediakenttää koskevan ja teknologisen murroksen myötä yksinoikeutensa tiedonvälityksessä. 

Orgaanisen kriisin myötä objektiivisen journalismin ideologia, ”kapea ala” on tullut 

ennenäkemättömällä tavalla näkyväksi, ja se on joutunut diskursiivisten kamppailuiden kohteeksi. 

Miten radikaalioikeistolaisten vastamedioihin objektiivisen valtavirtajournalismin haastajina osana 

mediaympäristön ja vallitsevan yhteiskunnallisen järjestyksen ideologista murrosta tulisi suhtautua? 

Gramscin mukaan vanha järjestys ei voi omasta viitekehyksestään käsin ratkaista kriisiä. Kuten 

tutkijat ovat ongelmaa jäsentäneet: 

On vaikea uskoa, että oikeistopopulismin ja -radikalismin tuottama 
demokratiauhka voitaisiin voittaa sitouttamalla sen edustajat poliittiseen 
järjestelmään, joka on jo menettänyt legitimiteettinsä heidän silmissään – 
– [Uhkan kumoaminen] [ja] vapautumista liberaalin itseymmärryksen 
yksipuolisuuksista ja harhakuvista, joissa lukkiudutaan puolustamaan sitä 
aiempaa ”normaalia”, jossa nykyiset ongelmat kypsyivät (Ampuja & 
Poutanen, 2020.)  

  

 

Vanhasta, kriisiytyneen liberaalin järjestyksen itseymmärryksestä ja ideologiasta arkijärkenä 

vapautumisen lisäksi journalismin objektiivisuusideaalin on löydettävä uusia ammatillisia työkaluja 

vastata valeuutisiin ja reinformaatioon. Totuudenjälkeisyyttä analysoineet kirjoittajat argumentoivat, 

että vaateita totuudenmukaisuudesta ei tule korvata journalismin subjektiivisuudella, vaan 

journalismia tulisi tarkastella ”tiedon keräämisen, tulkitsemisen ja esittämisen prosessina”, jonka 

totuudenmukaisuus riippuu prosessin laadusta. Kirjoittavat yhtyvät avoimuuden vaateeseen: jotta 

yleisöllä olisi edellytyksiä erottaa journalismi sitä ulkoisesti muistuttavasta vale-, vaihtoehto-, ja 

vastatiedosta, tulee tiedon keräämisen prosessin olla mahdollisimman läpinäkyvä. (Vihma ym., 2018, 

s. 227–28.) 

Hieman paradoksaalisesti ratkaisuna journalismin politisoitumiseen ja objektiivisen journalismin 

kriisiin viestinnän tutkija Markus Ojala (2018) on ehdottanut ratkaisuksi politisoivaa journalismia. 

Ojalan mukaan ”nykyinen vastakkainasettelujen kasvu ei suinkaan luo suurempaa tarvetta 

‘neutraalille’, kiistojen ulkopuolelle itsensä asettavalle tiedonvälitykselle. Sen sijaan kasvaa tarve 

journalismille, joka tekee vastakkainasetteluista poliittisia eli tuo ne poliittisten vaihtoehtojen piiriin.” 

Ojalan mukaan ”avoin puolueellisuus – se, että toimittaja tekee näkyväksi, mistä näkökulmasta 
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maailmaa tarkkailee – tekee journalismista uskottavampaa ja luotettavampaa kuin piiloutuminen 

näennäisen neutraaliuden huntuun.”  

Objektiivisuusihanteen myöntäminen journalistiseksi ideologiaksi ja journalistien kunnioitus 

moniäänisten ja moniarvoisten kohteidensa ja yleisöjensä erilaisia näkemyksiä ja maailmankuvia 

kohtaan (Lehtinen 2012, s. 97; Gaber, 2010) ilman pyrkimystä arvovapauteen tai neutraaliuteen 

tuskin riittää ratkaisemaan liberaalin järjestyksen laajempaa kriisiä. Tällainen moniarvoinen ja -

ääninen journalismi osana yhteiskunnan julkista sfääriä voisi kuitenkin tarjota ulospääsyn 

dikotomiasta, joka vallitsee objektiivisen journalismin ja käyttäjälähtöisen vastatiedon välillä. 

Tällaisen post-objektiivisuuden ei tarvitse merkitä totuudellisuuden hylkäämistä; kuten Eagleton 

(1991) muistuttaa, kahtiajako ideologiseen ja totuudelliseen tai rationaaliseen ei ole mielekäs 

lähtökohta, vaan ideologiaa tulee tarkastella kontekstisidonnaisena, diskursiivisena eli kielen 

käyttötapoihin liittyvänä ilmiönä.  
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6.3 Johtopäätökset 

 

Radikaalioikeistolaisten vastamedioiden räjähdysmäinen kasvu 2010-luvulla vuoden 2008 

finanssikriisin jälkimainingeissa näyttäytyy jyrkässä kontrastissa suhteessa journalismin 

objektiivisuusihanteeseen yhtäältä journalismin ammatillisena ideologiana ja toisaalta osana 

laajempia etabloituneita ja yhteiskunnallisesti hegemonisia eliitti-instituutioita. 

Tutkimusongelmanani on toiminut kysymys siitä, miten 2010-luvun vastamediat kytkeytyvät 

objektiiviseen valtavirtajournalismiin osana mediaympäristön ja vallitsevan yhteiskunnallisen 

järjestyksen ideologista murrosta. Tarkasteltaessa finanssikriisin jälkeistä aikaa laajemman liberaalin 

järjestyksen kriisin viitekehyksestä käsin voi tarkastelun kohteena olleita internetin ”reinfosfäärin” 

vastamedioita hahmottaa 1) yhteiskunnan ideologista hegemoniaa vastustavina vastahegemonisina 

projekteina ja 2) orgaanisen kriisin synnyttämän interregnumin oireina sekä 3) laajemman 

historiallisen mediaympäristön muutoksen oireina.  

Vastamedioiden vastahegemonisuus suhteessa objektiiviseen journalismiin liberaalia hegemoniaa 

heijastavana välittäjänä on ilmennyt vastahegemonisena vaihtoehtoisuutena tuottaja-, sisältö-, 

organisointi- ja systeemitasoilla. Vastamediat ovat hylänneet journalismin ammattieettiset 

konventiot, kuten objektiivisuusihanteen. Objektiivisuusihanteen toimimisen ulkopuolelle 

asemoituminen ei ole vastamedioille välttämättä itsetarkoituksellista. Neutraaliuden, 

objektiivisuuden ja totuudellisuuden periaatteisiin ei siis periaatteessa suhtauduta vihamielisesti tai 

kyseenalaistaen vastamedioiden toimesta arvoina tai ihanteina, vaan antagonismi suhteessa 

valtavirtajournalismin objektiiviseen journalismiin syntyy sen oletetun puolueellisuuden takia. 

Valtavirtajournalismia ei siis näiden medioiden tekijöiden ja kuluttajien toimesta koeta itsenäisenä ja 

neutraalina, vaan sen pikemminkin miellettään olevan kallellaan ajamaan ”eliittien” asiaa. 

Vastatiedon ja reinformaation keinoin vastamediat ovat murtaneet valtavirtaisen, objektiivisen 

journalismin tiedollisen auktoriteetin monopolin ja toimittajien portinvartija-aseman hybridissä 

mediajärjestelmässä 2010-luvun julkisen alueena. Vastamediat ovat käyneet diskursiivista 

kamppailua käsitteistä ja tuottaneet ideologista arkijärkeä haastaen yhteiskunnallisesti hegemoniset 

artikulaatiot. Poliittisen polarisaation kasvua hyödyntäen ja yhteiskunnallista resentimenttiä 
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mobilisoiden vastamediat ovat interpellaation ja kollektiivisen identifikaation kautta tarjonneet 

kuluttajilleen kurjistetun kansanosan subjektiposition.  

Interregnumin aikana vanha liberaali järjestys on kriisiytynyt, mutta uusi hegemonia ei ole onnistunut 

vakiintumaan. Murroskautta luonnehtivat Gramscin mukaan lukuisat sairaalloiset oireet ja 

vastamediat näyttäytyvätkin ilmeisellä tavalla interregnumin sairaalloisina oireina. Liberaali järjestys 

ja sitä hegemoniana välittävät instituutiot, joihin valtavirtamedia ja objektiivinen journalismi 

lukeutuvat, eivät ole orgaanisen kriisin ja interregnumin aikana kyenneet puolustautumaan 

vastamedioiden tarjoamaa haastetta vastaan omista vanhoista ideologisista ja ammatillisista 

keinoistaan käsin. Samanaikaisesti valtavirtaisen laatujournalismin perustuksia ovat länsimaisessa 

kontekstissa heikentäneet yleisesti laskenut luotto yhteiskuntien eliitti-instituutioihin sekä 

digitaalisten informaatiokanavien nopea kasvu. ”Totuudenjälkeinen aika” vastamedioiden synnylle 

ja leviämiselle otollisena historiallisena momenttina palautuu pitkään länsimaissa kehittyneeseen ja 

viime vuosien saatossa eskaloituneeseen poliittiseen polarisaatioon, jonka pahentumista itsessään voi 

tarkastella orgaanisen kriisin sairaalloisena oireena.  

Vaikka radikaalioikeistolaisten vastamedioiden synty ja nousu paikantuvat ja yhtenevät 

historiallisesti keskeisesti liberaalin järjestyksen orgaaniseen kriisiin ja finanssikriisin jälkeiseen 

interregnumin ajanjaksoon, eivät vastamediat palaudu pelkästään näihin. Vastamedioille otollisen 

maaperän syntyyn on vaikuttanut useita pidempiaikaisia toisiinsa kietoutuvia historiallisia 

kehityskulkuja, joihin viitataan usein median murroksen tai mediakriisin käsitteillä. Mediakenttää on 

luonnehtinut viimeisten vuosikymmenten ajan mediamarkkinoita koskevan sääntelyn purkaminen ja 

journalismin resurssien vähentyminen perinteisen printtimedian levikkien romahtamisen myötä. 
Viime vuosikymmeninä toteutetun liberaalin viestintäpolitiikan on esitetty jouduttaneen journalismin 

kriisiä ja julkisen keskustelun muodonmuutosta (Harjuniemi, 2018). 

Vastamedioiden ennennäkemätön nousu osana totuudenjälkeistä aikaa tai totuudenjälkeisyyttä 

kytkeytyvät median murroksen lisäksi laajempaan teknologiseen murrokseen, joka on tunnistettu 

poliittisen polarisaation lisäksi toiseksi totuudenjälkeisen ajan ajuriksi (Vihma ym., 2018, s. 10). 

Tässä murroksessa internet ja sosiaalinen media ovat murtaneet perinteisen valtavirtamedian 

monopolin tiedon julkaisemiseen ja levittämiseen, joka on demokratisoitunut ennennäkemättömällä 

tavalla. Demokratisoitumiskehitykseen ja käyttäjälähtöiseen sisällöntuotantoon ladattiin suuria 

toiveita ja odotuksia. Toiveikkuus kuitenkin vaihtui 2010-luvulla aiheelliseen paniikkiin 

vastamedioiden valeuutisista, totuudenjälkeisyydestä ja sosiaalisen median alustojen algoritmien 

kiihdyttämästä poliittisesta polarisaatiosta. Journalismia ja laajemmin koko demokraatista 
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yhteiskuntaa uhkaavaa kehitystä vastaan on taisteltu vaihtelevalla menestyksellä faktantarkistuksen, 

kumoamisen ja objektiivisen journalismin totuudellisuuden korostamisen keinoin. 

Yhdysvaltaismedia CNN julisti vuonna 2019 Suomen voittaneen sodan valeuutisia vastaan. 

Artikkelissa Suomi kuvataan globaalina edelläkävijänä, josta muut maat ottavat mallia taistelussa 

vastamedioiden valeuutisia vastaan. Vastamedioita tutkinut Niko Pyrhönen (2020) suhtautuu 

väitteeseen ”voitetusta sodasta” varauksellisesti. Tutkijat ovat havainneet, että pelkästään 

vastamedioiden olemassaolo saa ihmiset huolestuneemmiksi, kriittisemmiksi ja 

epäluottavaisemmaksi tiedonvälitystä ja mediaa kohtaan. Vastamedioiden ääni ja tyyli kuuluu myös 

politiikan kentällä entistä vahvemmin. Käsitys 1900-luvun objektiivisesta journalismista neutraalina 

ja ideologiattomana toimijana, jonka journalisteilla on tiedollisen auktoriteetin monopoliasema, 

saattaa olla mennyttä. Mikään ei Pyrhösen mukaan viittaa siihen, että vastamediat olisivat ohimenevä 

ilmiö. 
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7. Jälkisanat & diskussio 

 

Helmikuussa 2022 alkanut Venäjän laajamittainen hyökkäyssota Ukrainassa ja sen aiheuttamat 

länsimaiden vastatoimet ovat kirvoittaneet laajaa debattia ja ristiriitaisia analyyseja sodan historiallis-

ideologisesta merkityksestä. Osa tutkijoista on luonnehtinut Venäjän hyökkäystä viimeisimpänä ja 

lopullisena osoituksena liberaalin järjestyksen hegemonian päättymisestä. Tällaisissa 

puheenvuoroissa korostuu tulkinta Venäjän sodasta Francis Fukuyaman (1989) kylmän sodan 

päättymisen jälkeisen ”historian lopun”, liberaalidemokratian ja kapitalismin globaalin hegemonian 

aikakauden loppumisen merkkinä. Esimerkiksi Antti Ronkainen (2022) on luonnehtinut 

”McDonald'sin lähdön Venäjältä merkitsevän kylmän sodan päättymisen symbolista päättymistä”. 

Toisaalta Venäjän toimet ovat ennennäkemättömällä tavalla yhdistäneet finanssikriisin jälkeen 

rakoillutta Euroopan unionia, ja länsimaiden yhtenäisyyttä Ukrainan tukena on tulkittu liberaalin 

lännen paluuna, eräänlaisena finanssikriisin jälkeisen 2010-luvun interregnumin päätepisteenä. 

Fukuyama (2022) itse on ennakoinut Venäjän häviötä, jonka myötä ”vuoden 1989 henki” tulee 

nostamaan demokratian ja liberalismin kriisistään. Fukuyama on myös esittänyt Yhdysvaltain ja 

Länsi-Euroopan ”populistisen momentin” päättyvän oikeistopopulismin pohjan romahdettua sodan 

paljastettua populistien myötämielisyyden autoritäärisyydelle näennäisen demokraattisista vaateista 

huolimatta. 

Eräs vahvistunut ja tutkielmani kannalta keskeinen tulkintakehys sodasta on se, ettei kylmä sota 

tosiasiassa koskaan päättynyt, ja Venäjän avoin sota Ukrainassa on vain kulminaatio 

kolmenkymmenen vuoden mittaisesta lännen ja Venäjän välisestä jännitteestä ja latentin 

sodankäynnin muodoista. Tässä tulkintakehyksessä Venäjän vaikuttaminen vuoden 2016 

Yhdysvaltain presidentinvaaleihin, kybersodankäynti sekä poliittisen polarisaation lisääntymiseen 

lännessä tähtäävät toimet näyttäytyvät osana Venäjän suurta sotilaallista strategiaa. Useat 

radikaalioikeistolaiset vastamediat Yhdysvalloissa ja Euroopassa näyttäytyvät tässä mielessä 

käyttäjälähtöisen sisällöntuotannon sijaan pahimmillaan Venäjän tai Venäjä-mielisten tahojen 

tietoisen ja kyynisen vaikuttamisen työkaluina ja parhaimmillaankin Kremlin ”hyödyllisten 

idioottien” aikaansaannoksilta.  

Tutkielmani laajahkon aihepiirin rajauksen vuoksi jätin radikaalioikeistolaisten vastamedioiden 

tuottajien käsittelyn vastamedioita koskevan tarkastelun keskiön ulkopuolelle ja lähestyin 
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vastamedioita ennen kaikkea ideologisen, mediaympäristöä koskevan ja teknologisen murroksen 

kanavoitumisena. On kuitenkin ilmeistä, että vilpittömän resentimentin ja liberaaleja instituutioita 

kohtaan koetun luottamuksen menettämisen lisäksi keskeinen vastamedioiden nousua selittävä tekijä 

on liberaalille järjestykselle ja länsimaisten yhteiskuntien poliittiselle koheesiolle vihamielinen, 

Venäjältä johdettu strateginen vaikuttaminen. Kuten analyysissani totean, eivät vastamediat 

vastahegemonisena projektina ole onnistuneet artikuloimaan kriisiytyneen liberaalin järjestyksen 

tilalle uutta hegemonista järjestystä. Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen kohde olisikin 

vastamedioiden vastahegemonisina projekteina tarkasteleminen osana laajempaa Venäjän hallinnon 

ideologista projektia ja mediavaikuttamista länsimaissa sekä liberaalin järjestyksen kriisin 

opportunistinen hyödyntäminen otollisena maaperänä vastamedioiden kautta vaikuttamiselle. 
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