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UUTISKIRJOITTAMISEN
ASIANTUNTIJUUUS
Katariina Ruohomäki
Vaasan yliopisto
The aim of this paper is to explore writing expertise in the area of
news writing. The present study concentrates especially on the writing processes of expert news writers, the situational exigence of their
work as well as the role of knowledge in news writing. Data for the
study were collected by interviewing eight experienced news reporters in the newspapers Aamulehti and Pohjalainen. The interviews
were analyzed in a phenomenographical framework. The results of
the research indicate that expertise in news writing is a complex,
socio-cultural phenomenon which can not be described solely with
cognitive patterns of writing processes. Expertise in news writing
requires organizational expertise, which in a news room includes efﬁciency and execution of routines. In terms of knowledge it appears
that expert news writers depend on both general and context-bound
knowledge. The role of general knowledge is emphasized when the
writer faces unfamiliar subject areas.
Keywords: writing expertise, news, news writing, situational exigence
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1 JOHDANTO
1.1 ASIANTUNTIJUUDEN UUDET TUULET
Asiantuntijuuden ja kirjoittamisen tutkimuksen tutkimusperinteille on viime vuosina ollut yhteistä se, että mielenkiinto
kummassakin on kohdistunut työyhteisöihin, niiden arkeen ja
elämään. Kummassakin tutkimusperinteessä tutkittavia ilmiöitä on siis etsitty perinteisten kouluympäristöjen ulkopuolelta,
mikä on johtanut muun muassa siihen, että asiantuntijuus ja kirjoittamisen asiantuntijuus on nähty yhteisöllisenä ja myös professionaalisena ilmiönä. (Ks. esim. Eteläpelto & Tynjälä 2002;
Spilka 1993.) Samaan kehityslinjaan kuuluu myös tämä artikkeli, jossa kuvaan asiantuntijuutta uutistoimittajan kirjoitustyössä. Tarpeelliseksi tutkimuksen tekee muun muassa se, että
uutiskirjoittamista ei juuri ole tarkasteltu kirjoittamisen teorian
tai asiantuntijuuden näkökulmasta. Lisäksi asiantuntijuuden
kartoittamisesta saatuja tietoja voidaan käyttää apuna koulutettaessa vasta-alkajia uutistyöhön.
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista on uutiskirjoittamisen asiantuntijuus. Artikkelissa tarkastelen, miten Bereiterin ja Scardamalian (1987) kirjoitusprosessimalli soveltuu
uutiskirjoittamisen asiantuntijuuteen, miten tilanteen vaativuuteen liittyvät tekijät vaikuttavat uutiskirjoittamisen asiantuntijuuteen sekä mikä on uutiskirjoittamisen asiantuntijuuden
suhde tietoon. Artikkeli etenee siten, että ensin käyn läpi erilaisia käsityksiä kirjoittamisen asiantuntijuudesta ja sovellan sitten
niitä uutiskirjoitamiseen. Erityistä huomiota kiinnitän kirjoitusprosessiin, kirjoitustehtävien rutiininomaisuuteen sekä siihen,
miten tieto eri muodoissaan liittyy kirjoittamisen asiantuntijuuteen. Tarkoituksena on paikallistaa ne piirteet, jotka parhaiten
määrittelevät asiantuntijuutta juuri uutiskirjoittamisessa. Teoreettisena taustana on kirjoittamisen teorian kognitiivinen ja
sosiaalinen suuntaus.
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1.2 TUTKIMUSMATERIAALI JA -MENETELMÄ
Tutkimusaineistonani on kahdeksalle kokeneelle uutistoimittajalle
tehdyt teemahaastattelut. Haastatellut toimittajat työskentelevät
kahdessa maakuntalehdessä, Aamulehdessä ja Pohjalaisessa,
kotimaaosaston uutistoimittajina. Haastatelluilla toimittajilla
oli haastatteluhetkellä takanaan keskimäärin 26 vuotta kokemusta toimittajan työstä. Nauhoitettuna haastattelujen yhteispituus on lähes yhdeksän tuntia ja litteroituna noin 160 liuskaa.
Haastattelut tehtiin osana laajempaa tutkimusta (ks. Ruohomäki
2002) ja tässä artikkelissa keskitytään vain osaan kysymyksistä. Artikkelissa analysoiduissa kommenteissa haastateltuja
on pyydetty pohtimaan muun muassa sitä, millainen on taitava
toimittaja, mikä uutisjuttujen kirjoittamisessa on parasta ja
toisaalta hankalinta sekä millaisista aiheista uutistoimittajat
mielellään kirjoittavat. Aineistosta otettiin mukaan analyysiin
myös kaikki ne kommentit, joissa haastateltavat puhuvat kirjoittamisen asiantuntijuuteen liittyvistä asioista. Aineistoa ei
käydä läpi artikkelissa kysymys kysymykseltä vaan artikkelissa
tarkasteltavien teemojen mukaisesti.
Tutkimusmenetelmä perustuu fenomenograﬁaan, jossa tutkittavia ilmiöitä kuvataan yksilöiden eli tässä tapauksessa
kokeneiden uutiskirjoittajien silmin (ks. Ahonen 1996: 116).
Tutkimuksessa pyrin siis selvittämään toimittajien käsityksiä
kirjoittamisesta ja asiantuntijuudesta. Fenomenograﬁseen tutkimukseen liittyy rajoituksia, kuten se, että tutkimuksessa
voidaan tarkastella vain ihmisten käsityksiä todellisuudesta ja
sen ilmiöistä, ei itse todellisuutta. Haastateltavien kuvaukset
tutkittavista ilmiöistä ovat siis omakohtaisia ja subjektiivisia.
Kirjoittamisen asiantuntijuutta tarkasteltaessa kirjoittajien käsitysten tutkiminen on kuitenkin tärkeää, koska on esitetty, että
asiantuntijuus määritellään juuri kirjoittajien keskuudessa (ks.
Couture & Rymer 1993).
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2 KÄSITYKSIÄ KIRJOITTAMISEN
ASIANTUNTIJUUDEN LUONTEESTA
Scardamalia ja Bereiter (1994: 190) toteavat, että kirjoittamisen asiantuntijuuteen kuuluu ponnisteluja vaativaa ongelmanratkaisua. Asiantuntijakirjoittajat työskentelevät sellaisten
ongelmien parissa, jotka ovat heille vaikeita ja haastavia.
Asiantuntijuus karttuu jatkuvan ongelmanratkaisun, vaivannäön, kykyjen koettelun ja tietämyksen haastamisen kautta,
ei siten, että valittaisiin helpoin tie. Asiantuntijoina pysytään
siten, että vältetään vanhojen latujen seuraamista ja tuttujen
rutiinien toistamista. (Scardamalia & Bereiter 1994: 173-174;
Bereiter & Scardamalia 1993: 111; vrt. Tynjälä 2002.) Eiasiantuntijakirjoittajille puolestaan on tyypillistä, että he hyödyntävät vanhoja ja tuttuja rutiineja. Tällöin kirjoittaminen on
ennalta arvattavaa ja muistuttaa samaa jälkeä, jota kollegatkin
saavat aikaan. (Bereiter & Scardamalia 1993: 111.) Bereiter
ja Scardamalia (1993: 112) pitävät rutiineihin turvautumista
selvänä merkkinä siitä, ettei kirjoittaminen vastaa asiantuntijalle asetettuja vaatimuksia.
2.1 ASIANTUNTIJUUS KIRJOITUSPROSESSINA
Juuri asiantuntijuuden käsite on keskeinen mallissa, jonka Bereiter ja Scardamalia (1994, 1987) ovat kehittäneet kuvaamaan
kirjoitusprosessia. Malli on kaksiosainen, koska sillä halutaan
erottaa asiantuntijat aloittelijoista. Ensimmäinen osamalli on
tiedosta kertova malli (knowledge-telling model), johon aloittelevat kirjoittajat turvautuvat. Kirjoittaminen on tällöin ongelmatonta ja tehokasta, ja siinä käytetään hyväksi jo olemassa
olevaa tietämystä. Kirjoittaja pystyy aloittamaan kirjoittamisen
muutamassa sekunnissa ja tuottamaan nopeasti tekstiä vaaditusta aiheesta. Kirjoittaja siirtää tietoa muististaan paperille
mahdollisimman vaivattomasti, ja usein käykin niin, että kir40

joituksen rakenteesta näkyy, että kirjoittaja on laittanut ajatuksensa paperille siinä järjestyksessä, kun ne ovat tulleet hänen
mieleensä. Tiedosta kertovalle mallille on ominaista, että se
tekee kirjoittajista taitavia rutiiniluontoisissa tehtävissä. (Scardamalia & Bereiter 1994: 180; Bereiter & Scardamalia 1987:
5-9.)
Asiantuntijakirjoittajat puolestaan käyttävät mallin toista
osaa, tietoa luovaa mallia. Siinä kirjoittaminen vaatii suunnitteluvaiheesta lähtien jatkuvaa ongelmanratkaisua. Tietoa luovan
mallin ansio onkin juuri kehitys, joka saavutetaan jatkuvan
ongelmanratkaisun avulla. Tämä ilmiö muodostaa Bereiterin ja
Scardamalian mallissa asiantuntijuuden ytimen. Myös tiedosta
kertovassa mallissa kirjoittaja voi kehittyä taitavaksi, mutta
asiantuntijaksi häntä ei voi luonnehtia. (Bereiter & Scardamalia 1987: 11-12; Scardamalia & Bereiter 1994: 180.)
2.2 ASIANTUNTIJUUDEN SUHDE GENREEN
JA ORGANISAATIOON
Kirjoittamisen asiantuntijuutta kognitiivisesti katsottaessa kirjoittaminen usein irrotetaan kontekstistaan, esimerkiksi genrestä ja organisaatiosta tai instituutiosta. Yksilöllisyyden ja
universaalisuuden korostaminen kirjoittamisen tutkimuksessa
onkin saanut osakseen kritiikkiä (ks. Carter 1990). Asiantuntijuuden irrottamista genrekompetenssista on arvostellut Torrance (1996). Hän kritisoi Scardamalian ja Bereiterin ajatusta
siitä, että asiantuntijat käyttäisivät enemmän aikaa ja vaivaa
samassa kirjoitustehtävässä kuin aloittelijat. Torrancen (1996:
3) mukaan tilanne on päinvastainen, eli asiantuntijakirjoittajat
suoriutuvat kirjoitustehtävistään noviiseja vaivattomammin, jos
kirjoitustehtävässä annettu genre on tuttu. Hänen mukaansa kirjoittamisen asiantuntijuudessa ratkaisevassa roolissa on juuri
genretietämys. Asiantuntijuutta tulisikin aina tarkastella genren
sisällä, ei niiden välillä. Torrancen mielestä on väärin ajatella,
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että ainoastaan ongelmanratkaisutaitoja käyttävät kirjoittajat
olisivat oikeita asiantuntijoita.
Vähäiselle huomiolle kognitiivisissa kirjoittamisen tutkimuksissa on jäänyt myös se, että kirjoittaminen tapahtuu
sosiaalisessa kontekstissa. Osa ihmisistä kirjoittaa työkseen,
ja heidän työhönsä kuuluu erityyppisten tekstien tuottamista.
Couturen ja Rymerin (1993: 6-7) mielestä kirjoittajien asiantuntijuutta ei tulisi arvioida ulkopuolisten toimesta vaan sen
yhteisön sisällä, jossa he kirjoittavat. He nimittävät tällaista
yhteisössä arvioitavaa kirjoitustaitoa organisatoriseksi asiantuntijuudeksi. Heidän mielestään organisatorista asiantuntijuutta
eivät voi arvioida yhteisön ulkopuoliset tahot, kuten tutkijat,
koska organisatoriseen asiantuntijuuteen kuuluu läheisesti
ajatus tehokkuudesta, joka puolestaan on vaikeasti määriteltävä
käsite, koska se vaihtelee eri konteksteissa eri aikoina. Couturen ja Rymerin (1993: 7) mukaan työpaikoilla tapahtuvaan
kirjoittamiseen vaikuttavat ennen kaikkea tilanteen vaativuuteen liittyvät tekijät. Ne liittyvät kirjoittajan ympäristöön sekä
sosiaaliseen tilanteeseen ja velvoittavat kirjoittajan tekemään
erilaisia ratkaisuja.
Couturen ja Rymerin (1993) mukaan tilanteen vaativuuteen
vaikuttavia tekijöitä tarkasteltaessa tulisi ottaa huomioon kaksi
pääasiaa, joista ensimmäinen on kirjoittajan funktionaalinen
rooli eli työtekijän suhde kirjoittamiseen. Jos kirjoittaminen
on vain osa työtä, puhutaan kirjoittavista ammattilaisista. Jos
kirjoittaminen on koko työn ydin, on kyseessä ammattikirjoittaja. Kirjoittavat ammattilaiset, esimerkiksi insinöörit, ovat
yleensä myös oman aihealueensa asiantuntijoita, jotka tietämyksensä vuoksi myös kirjoittavat alasta. Ammattikirjoittajat,
kuten tekniset dokumentoijat, taas dokumentoivat ja raportoivat
muiden toimia, mutta heiltä puuttuu itse aihealueen asiatietämys. Se ei sulje pois sitä, etteivätkö ammattikirjoittajat tietäisi
paljonkin aihealueesta, josta he kirjoittavat.
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Toinen tilanteen vaativuuteen vaikuttava seikka on kirjoitustehtävän luonne, eli onko kyse rutiinitehtävästä vai vaativasta, poikkeuksellisesta kirjoitustehtävästä. Rutiinitehtäviin
kuuluu muun muassa toistuvia, rakenteellisesti tuttuja kirjoitustehtäviä (Couture & Rymer 1993: 9-11.) Couturen ja Rymerin
(1993: 10) mukaan rutiiniluontoisten tehtävien merkitystä on
usein vähätelty, koska on ajateltu, ettei rutiinitehtävissä tarvita
ongelmanratkaisuprosessia. Rutiinitehtäviltäkin vaaditaan silti
laatua, ja usein nopeaa rutiinitoimintaa vaaditaan juuri erityisen tärkeistä asioista kirjoitettaessa. (Couture & Rymer 1993:
9-11.) Hatano ja Inagaki (1992: 117) ovatkin jakaneet asiantuntijat kahteen eri ryhmään, rutiiniasiantuntijoihin ja sopeutuviin
asiantuntijoihin. Rutiiniasiantuntijat ovat taitavia työskennellessään tutussa ympäristössä, tuttuja toimintatapoja soveltaen.
Sopeutuvat asiantuntijat puolestaan uskaltautuvat myös uusien
ongelmien ratkaisuun.
2.3 ASIANTUNTIJUUDEN SUHDE TIETOON
Kirjoittamisen teorian kognitivistien ja sosioteoreetikkojen
välillä on ilmennyt erimielisyyttä myös siitä, millaisesta tiedosta
tai tietämyksestä asiantuntijuudessa on loppujen lopuksi kyse.
Kognitiivisissa teorioissa painotetaan yleisen tason yleistiedon
merkitystä. (Carter 1990: 266.) Yleistieto ei tässä yhteydessä
tarkoita niinkään yleissivistystä, vaan yleistietoon kuuluu strategioita, joita voidaan soveltaa esimerkiksi ongelmanratkaisussa,
päätöksenteossa ja oppimisessa. Tynjälä (2002) laskee yleistietoon kuuluvaksi myös kriittisen ajattelun sekä kyvyn valikoida
ja käsitteellistää. Bereiterin ja Scardamalian (esim. 1987)
korostama ongelmanratkaisutaito rakentuu juuri yleistiedon
varaan.
Kirjoittamisen asiantuntijuutta sosio-kulttuurisesti tarkastelevat tutkijat tähdentävät alakohtaisen erikoistiedon merkitystä.
Erikoistiedolla tarkoitetaan tiettyä alaa tai aihetta koskevaa
43

tietoa, esimerkiksi shakkimestarin tietoa pelin säännöistä tai
menestyksekkäistä avaussiirroista. Erikoistiedossa korostuu
usein myös asiantuntijuuden yhteisöllinen rooli, koska ajatellaan, että tieto on tietyn kirjoittavan yhteisön hallussa.
(Carter 1990: 266; Perkins & Salomon 1989.) Carter (1990)
kärjistää, että jos kirjoittamisen asiantuntijuus nähdään liian
alakohtaisena taitona, ei kirjoittamista enää voida ohjata genrekohtaisilla säännöillä, koska joka alalla olisi oma säännöstönsä.
Sen sijaan että yleistieto ja erikoistieto nähtäisiin ehdottomana dikotomiana, on kehitelty tiedonlajien synteesejä.
Perkinsin ja Salomonin (1989: 20-21) mukaan asiantuntijat
turvautuvat yleistietoon silloin, kun he kohtaavat epätavallisia
ongelmia, joiden ratkaisemisessa alakohtainen tieto ei auta.
Myös uusien asioiden oppimisessa yleistiedolla on suuri merkitys. Perkins ja Salomon (1989: 23) vertaavat yleistietoa tarttumistyökaluun, jonka avulla voidaan hamuta uusien alojen
erikoistietoa. Carter (1990: 273) ehdottaa, että dikotomian
sijasta yleistieto ja erikoistieto sijoitettaisiin jatkumolle siten,
että kun ihmisen kokemus karttuu tietyllä alalla, turvautuu
hän aina vaan vähemmän yleistietoon ja nojaa yhä enemmän
erikoistietoon. Carter (1990) kutsuu tätä kirjoittamisen asiantuntijuuden pluralistiseksi teoriaksi, koska siinä yhdistyvät
sekä kognitiiviset että sosiaaliset näkemykset kirjoittamisesta.
Lisäksi teoriassa korostetaan sekä yleistiedon että erikoistiedon
roolia kirjoittamisessa.

3 UUTISKIRJOITTAMISEN ASIANTUNTIJUUDEN ERITYISPIIRTEET
Uutiskirjoittajan genre on uutinen. Uutinen määritellään juttutyypiksi, joka kertoo äskettäin tapahtuneista tai muuten ajankohtaisista asioista (esim. Huovila 1996: 93; Kantola 1996:
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158). Uutistoimittajan työnkuvaan liittyy joskus myös muiden
juttutyyppien, kuten henkilöhaastattelujen ja reportaasien kirjoittamista. Seuraavassa analysoin haastatteluaineistoni pohjalta
uutiskirjoittamisen asiantuntijuuden erityispiirteitä. Ensin tarkastelen, voidaanko Bereiterin ja Scardamalian (1987) kirjoitusprosessimallia soveltaa uutiskirjoittamiseen, minkä jälkeen
omissa luvuissaan käsitellään uutiskirjoittamisen asiantuntijuuden suhdetta rutiiniin ja tietoon.
3.1 UUTISKIRJOITTAMINEN
KIRJOITUSPROSESSINA
Toimittajien näkemyksissä erilaisista kirjoitusprosesseista ei
niinkään ilmennyt erottelua sen suhteen, onko kirjoittaja asiantuntija vai aloittelija, vaan pikemminkin sen suhteen, millainen kirjoitustehtävä on annettu ja millaisissa olosuhteissa
se pitää toteuttaa, joten vastauksissa heijastuivat Couturen
ja Rymerin (1993) tilanteen vaativuuteen vaikuttavat tekijät.
Hieman yleistäen voisi sanoa, että rutiinityyppiset lyhyet uutiset
tehdään tiedosta kertovan mallin mukaisesti, kun taas pitemmät ja enemmän vaivannäköä vaativat uutisjutut, kuten henkilöhaastattelut, tehdään tietoa luovaa mallia hyödyntäen. Tätä
ilmiöitä kuvaa toimittaja esimerkissä 1. Hän vertaa uutistyötä
ryskätyöhön, urakkapalkkalaisen työn paiskomiseen, kun taas
reportaasin kirjoituprosessiin sopii kuvaus tietoa luovasta mallista.
(1)

Sunnuntai-osastolla pilkkukin halkaistaan. Sillä osastolla, siellä
on aikaa niiden juttujen kanssa tunata päivätolkulla ja hioa ja
käsitellä. Ja sitten on tällasta niinsanottua ryskätyötä, huomiseen
lehteen tulevaan uutisjuttua.

Haastatteluissa nousi esiin myös se, että usein uutiskirjoittajat
kaipaavat irtiottoa rutiiniluontoisten uutisten kirjoittamisesta ja
toivovat haasteellisempia, tietoa luovaa mallia kaipaavia kir45

joitustehtäviä. Esimerkissä 2 toimittaja kertoo, että työskentely
lehden toisella osastolla toi kirjoittamiseen uutta puhtia, koska
kirjoittaja pääsi irti uutista sitovista konventioista.
(2)

Musta tuntu jo 10 vuotta sitten, kun mä tein juttuja tänäänsivuille, niin musta tuntuu että mä jo silloin opin kehittään
sellaista ilmavuutta siihen kirjoittamiseen. Pääsi vähän irti uutisen
tekemisen niistä tavoista.

Bereiterin ja Scardamalian (1993) mukaan kirjoittamisen asiantuntijuus karttuu siis jatkuvan ongelmanratkaisun kautta sekä
luomalla vaativia kirjoitustehtäviä. Uutiskirjoittamiselle ominaista kuitenkin on, että toimittajat saavat useimmiten kirjoitustehtävänsä ylhäältä päin määrättyinä, joten he eivät itse
voi valita, haluavatko haasteellisia tehtäviä vai eivät. Toimittajien näkemyksistä kävi ilmi, että jatkuvaa ongelmanratkaisua
journalistisessa kirjoittamisessa käytetään silloin, kun juttua
kirjoitettaessa on runsaasti aikaa suunnitella ja hioa, kuten
esimerkistä 3 ilmenee. Kirjoittamisen haastavuutta toimittaja
vertaa pihtisynnytykseen. Toisessa ääripäässä taas on tyypillinen lyhyt uutisjuttu, jonka kirjoittamiseen on aikaa vain pari
tuntia (esim. 4)
(3)

No X-juttu on erityisen haastava, että mä oon pähkinyt sitä tässä
monta päivää, ihan vaan sulatellut sitä. Että siihen sais vähän sitä
tunnelmaa mukaan. Tää on pahimmillaan kyllä pihtisynnytystä,
että ei se tuu ihan tosta vaan.

(4)

Mutta sitten taas tollasessa nopeessa uutistyössä jossain hotellihuoneen nurkassa illalla kaheksan aikaan rupeet kirjottaan huomiseen lehteen tulevaa juttua, niin ei siinä taiteellisille vaikutuksille
jää paljon sijaa. Sit sen on tultava nopeesti.

Jos Bereiterin ja Scardamalian (1987) teoriaa kirjoitusmalleista
ja kirjoittamisen asiantuntijuudesta sovellettaisiin kärjistäen,
ei nopeassa ja rutiiniluontoisessa uutiskirjoittamisessa tarvittaisi asiantuntijuutta. Uutiset tehtäisiin tiedosta kertovan mallin
mukaisesti nopeasti, tehokkaasti ja vaivattomasti. Kuitenkin
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on hyvä ottaa huomioon, että yksinkertaisimmassakaan uutisjutussa ei kelpaa, että asiat laitetaan paperille siinä järjestyksessä, kun ne mieleen juolahtavat, koska uutisella on tiukkaan
määrätty rakenne (esim. Ruohomäki 2002; Huovila 1996).
Lisäksi haastateltavien puheesta nousi esiin näkemyksiä, joiden
mukaan lyhyidenkin uutisten kirjoittamisessa on omat ongelmanratkaisutilanteensa. Toimittajien mielestä tavalliseen uutisjuttuunkin voi ”puhaltaa henkeä” ja tuoda vauhtia (esimerkit
5 , 6 ja 7). Tähän ei kuitenkaan pelkkä tiedosta kertova malli
riitä, koska kirjoittaminen ei ole aina vaivatonta. Siihen tarvitaan oikea kirjoitusvire ja oikea kirjoittaja eli osaamista.
(5)

Nehän [uutiset] on rutiininmaisia, usein toistuvia. Niihin pitää
saada puhallettua joku henki. Kyllä niistääkin jotain saa aikaan,
jos vain jaksaa yrittää. Mutta tietenkään ei aina vire ole
sellainen.

(6)

Siitä [poliisiuutisesta] voi saada hyvin vauhdikkaan jutun riippuen kuka tekee. Sen mä tiedän, että niissä mä olen virtuoosi.

(7)

On työ pitää ittensä siinä, että itse asiassa joka lauseessa olis
jotain merkitystäkin. Pitkää, löysää on helppo tehdä. Pitkä juttu
han on aina helppo tehdä.

Toimittajien kertoessa kirjoittamistyöstään ja -taidoistaan nousi
esiin ajatus kunnianhimosta ja huolesta sen suhteen, että oma
kirjoittaminen on laadukasta. Tässä näkyy yhtymäkohta Scardamalian ja Bereiterin (1993, 1987) käsitykseen siitä, että
asiantuntijuus on jatkuvaa itsensä haastamista ja kehittämistä.
Uutiskirjoittamisessa kunnianhimo ilmenee ensiksikin siten,
että toimittaja haluaa kehittyä kirjoittajana, kielen käyttäjänä
(esim. 8 ja 9). Kunnianhimo ilmenee myös siten, että kirjoittaja
ottaa vastuun oman kirjoituksensa laadusta eikä päästä julkaistavaksi sellaisia tekstejä, joihin ei itse ole tyytyväinen (esim.
10).
(8)

Kyllä sitä kieltä jotenkin voisi kehittää. Oon itsekin ajatellut, että
voisi mennä luovan kirjoittamisen kursseille ja yrittää löytää
löytää kielestä sellasta uutta.
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(9)

Että sillä tapaa varttuneisuudesta huolimatta on kunnianhimo tän
kielen suhteen.

(10) Minusta toimittajan pitäisi olla kunnianhimoinen, vaikka olisi
alalla ollut vaikka kuinka kauan. Sillä tavalla kunnianhimoinen,
ettei päästä käsistään mitä tahansa.

Toimittajat olivat myös sitä mieltä, että uutiskirjoittajan
asiantuntijuuteen kuuluu tietty monipuolisuus ja luotettavuus.
Asiantuntevan uutistoimittajan voi lähettää tilaisuuteen kuin
tilaisuuteen tietäen, että toimittaja tekee siitä hyvän uutisjutun.
3.2 RUTIININ MERKITYS
UUTISKIRJOITTAMISESSA
Scardamalian ja Bereiterin (1993, 1987) teoriassa rutiineihin
turvautuminen kielii siitä, että kirjoittaminen ei vaadi asiantuntijuutta. Rutiineja käyttävät tiedosta kertovan mallin hyödyntäjät,
aloittelijat. Uutiskirjoittamisessa rutiineilta ei kuitenkaan voi
välttyä. Mörä (1996: 105, 111) toteaa, että toimittajat eivät voi
jokaisen uutisjutun kohdalla käydä läpi pitkällistä prosessia,
koska kaiken täytyy tapahtua nopeasti. Uutistuotanto edellyttää
rutiineja, joilla uutisiin tarjolla oleva aineisto muokataan tehokkaasti uutisjutuiksi. Kuten Couture ja Rymer (1993) huomauttavat, ovat rutiinit arvossaan tiukoissa tilanteissa, silloin kun
hyvää tekstiä pitää syntyä nopeasti.
Haastateltavat toimittajat olivat tietoisia siitä, että rutiinit
ohjaavat heidän kirjoittamistaan. He kertoivat tietävänsä, että
rutiinit eivät aina ole arvossa mutta niiden rikkominen on.
Haastatteluissa kuitenkin ilmeni, että rutiineista on hyötyä erityisesti silloin, kun uutiskirjoittajalla on kiire tai kirjoittaminen
ei muuten ota sujuakseen (esim. 11 ja 12). Rutiini ymmärrettiin
myös kokemuksen mukanaan tuomaksi varmuudeksi uutiskirjoittamisessa.
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(11) Kunnanvaltuuston juttujen kirjoittamiseen on vain tunti aikaa.
Mä en toisaalta tykkää siitä, että on rutiinia, mutta sillä tavalla
saa nopeasti tekstiä aikaan. [...] Se rutiini taas tarkottaa sitä, että
ne muutamat päivät, kun on huono vire, niin kyllä se juttu tulee.
(12) Se on hyvä asia se rutiini, vaikka usein puhutaan, että sitä pitää
rikkoa ja niin sitä tietysti pitääkin. Rutiinihan on se kehikko, joka
auttaa sua.

Rutiinien hyödyntäminen ja taito kirjoittaa nopeasti on sekin
osa asiantuntijuutta, jos uutiskirjoittamisessa tarkastellaan Couturen ja Rymerin (1993) tarjoamasta organisatorisen asiantuntijuuden näkökulmasta. Uutisorganisaatiossa Hatanon ja Inagakin
(1992) rutiiniasiantuntijat ovat arvossaan, koska kirjoittajalta
vaaditaan nopeutta ja tehokkuuta. Esimerkissä 13 toimittaja
kertoo, että hänelle sälytetään paljon kirjoitettavaa, koska hän
on aiemminkin osoittanut selviävänsä kirjoitustehtävistä kireän
aikataulun alla.
(13) Ja minäkin olen nopea kirjoittaja, niin jotenkin mulle lankeaa
paljon kirjoitettavaa. Odotetaan, että vaikka annetaan isokin työ
aamulla, että kun kerran on nopea, niin se tekee kanssa sen.

Toimittajat kertoivat myös, että uutiskirjoittamisessa arvostetaan kykyä pitäytyä rutiineissa ja annetuissa konventioissa.
Omille, luoville ratkaisuille ei ole sijaa esimerkiksi omaa
kaavaansa noudattavissa onnettomuus- ja rikosuutisissa. Olisi
niin kirjoittajan kuin organisaation resurssien tuhlausta yrittää
käyttää tietoa luovaa mallia.
3.3 UUTISKIRJOITTAMISESSA
VAADITTAVA TIETO
Couturen ja Rymerin (1993) jaottelua soveltaen uutiskirjoittajat ovat ammattikirjoittajia (career writers), jotka raportoivat
eri aihealueiden asioista. Tutkimukseen haastatellut toimittajat
työskentelevät kotimaan uutistoimituksessa, mikä tarkoittaa,
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että he kirjoittavat uutisia hyvin erilaisista ja monipuolisista
aiheista. Uutiskirjoittaja joutuu perehtymään usean alan erikoistietoon, eikä aikaa ole aina kokonaista päivääkään, sillä uutista
kaivataan jo seuraavan päivän lehteen, kuten toimittajat sanovat
esimerkeissä 14 ja 15.
(14) Kyllä se on hullun hommaa: aamulla saa sellasta aineistoa, josta
sä et mitään tiedä ja sitten sun pitäs tehdä seuraavan päivän lehteen siitä ihan hyvä juttu. Et niinkun nollasta. Että se on uutistoimittajan työssä hullu juttu, että se ei mitään tiedä aiheesta, mutta
niin vaan niitä juttuja tulee.
(15) Ja kyllä niinkun kotimaan toimituksessa on se vaikeus, että laidasta laitaan pitäs tietää.

Tarkasteltaessa uutiskirjoittamisen suhdetta yleiseen tietoon
ja alakohtaiseen erikoistietoon voi havaita, että toimittajat
pitävät kumpaakin tiedon lajia merkittävänä ja asiantuntijuutta
määrittävänä. Kuten edellä todettiin, tarvitsevat uutiskirjoittajat erikoistietoa lukuisilta eri aloilta. Tämän lisäksi yleistiedon
tärkeys korostuu silloin, kun uutiskirjoittaja kohtaa itselleen
täysin vieraan aihealueen. Tämä tukee Perkinsin ja Salomonin
(1989: 23) ajatusta siitä, että asiantuntijat turvautuvat yleistietoon silloin, kun alakohtaista tietoa ei ole. Laaja yleistieto toimii
”tarttumistyökaluna”. Käytännössä se näkyy muun muassa
siten, että yleistietonsa avulla toimittaja osaa etsiä lisätietoja,
kuten esimerkistä 16 ilmenee.
(16) Sitä on paljon sellaisia jutun aiheita, joista ei tiedä yhtään mitään.
Mutta onneksi tämä laaja yleissivistys, jonka tässä hommassa
tarvii, auttaa toisaalta ymmärtämään, mistä sitä tietoa on saatavissa ja kenen puoleen kääntyä, niin se kyllä helpottaa huomattavasti.

Haastattelujen perusteella näyttää siltä, että yleisen tason tietoa
uutiskirjoittamisessa edustaa myös kyky valikoida ja tulkita
sekä taito sijoittaa asiat ja tapahtumat suurempaan kontekstiin,
kuten Tynjäläkin (2002) on todennut. Toimittajien mukaan tällaiset tiedot karttuvat kokemuksen myötä (esim. 17 ja 18).
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(17) Jossain vaiheessa mun muisti on oppinut olemaan sellainen
valikoiva ja sellainen tulkitseva. On niin kutsuttua henkistä kehitystä tapahtunut.
(18) Kun on vuosikausia seurannut näitä asioita, niin sitten osaa
niinkun yhdistellä tällasia pieniä langanpäitä, että ”tää onkin
jotain isompaa”.

Scardamalian ja Bereiterin (1987) kaksijakoinen kirjoitusmalli
ei sovellu täydellisesti silloin, kun kirjoittajalla on jo valmis
aineisto, jonka pohjalta pitää kirjoittaa. Uutiskirjoittaja ei itse
keksi uutiseensa aineistoa eikä hän voi argumentoida lennokkaasti. Eri aihealueiden lisäksi uutiskirjoittamisen erikoistietoon kuuluu myös genrekompetenssi eli tieto siitä, miten uutisjuttu rakennettaan. Asiantuntijaksi mielletään sellainen toimittaja, joka nopeasti osaa kirjoittaa uutisjutun (esim. 19),
mikä puolestaan heijastaa Torrancen (1996) käsitystä siitä, että
asiantuntijalta kirjoittaminen sujuu aloittelijaa vaivattomammin silloin, kun genre on tuttu.
(19) Jos on tehnyt monta sataa juttua jostain kolareista ja tulipaloista,
niin totta kai sen osaa hyvin ja osaa tehdä nopeasti.
(20) Silleen mä olen etuoikeutettu, että mä saan tehdä sellaisista
aiheista, jotka mua kiinnostaa. Että ei me olla tuolla käskyn
jaossa, jossa ollaan, että ”tossa on sulle aihe”. Odotetaan, että on
jonkinlainen moniosaaja, joka tietää kaikesta kaiken. Toimittaja
ei oo sellainen.

Haastatteluissa tuli esiin myös se, että uutiskirjoittamiseen vaikuttaa tiedon lisäksi kirjoittajan motivaatio, eli onko hän kiinnostunut kyseisestä aiheesta. Toimittajien mielestä on etua,
jos pääsee kirjoittamaan aiheista, jotka tuntuvat kiinnostavilta.
Esimerkissä 20 toimittaja kertoo olevansa tyytyväinen siihen,
että saa itse valita aiheitaan eikä joudu mukaan uutispäälliköiden ”käskynjakoon”.
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4 YHTEENVETO JA POHDINTA
Toimittajien näkemysten perusteella voi todeta, että uutiskirjoittamisen asiantuntijuus on monisyinen ilmiö, jota ei pystytä
vangitsemaan yksinään Bereiterin ja Scardamalian kirjoitusprosessimallilla. Uutiskirjoittamisesta löytyy toki piirteitä, jotka
voidaan jäljittää kyseiseen malliin, kuten tietoa luovaan malliin
kuuluva kirjoittajan kunnianhimo ja itsensä haastaminen. Hankalaa kuitenkin on sijoittaa esimerkiksi rutiiniluontoisten uutisjuttujen kirjoittamista kumpaankaan malliin, tietoa luovaan tai
tiedosta kertovaan. Yhtäällä uutistoimittajat ovat Hatanon ja
Inagakin (1992) rutiiniasiantuntijoita, jotka taitavasti ja tehokkaasti tuottavat rutiiniluontoisia uutisjuttuja. Toisaalta uutistoimittajat voidaan määritellä myös sopeutuviksi asiantuntijoiksi,
koska he tarttuvat mielellään myös uusiin ongelmiin, kuten
haastaviin henkilöhaastatteluihin. Vaativien uutisjuttujen kirjoittaminen tuo uutta puhtia myös rutiinijuttujen kirjoittamiseen.
Tutkimuksessa ilmeni, että uutisten kirjoittamiseen vaikuttaa oleellisesti tehtävänanto, siihen käytettävä aika sekä se,
onko kyseessä rutiini vai erikoistilanne. Uutiskirjoittamiseen
liittyvän asiantuntijuuden erityispiirteitä tulisikin tarkastella
sosio-kulttuurisesti siten, että tilanteen vaativuuteen liittyvät
tekijät otetaan huomioon. Tutkimuksen tulokset osoittavat,
että Carterin (1990) ajatus pluralistisesta kirjoittamisen asiantuntijuudesta soveltuu myös uutiskirjoittamiseen, koska siinä
otetaan huomioon sekä kognitiiviset että sosiaaliset näkemykset kirjoittamisesta. Lisäksi kävi ilmi, että tieto on olennainen
osa uutiskirjoittamisen asiantuntijuutta. Vaikka uutistoimittajat
tarvitsevat usean alan erikoistietoa, eivät he voi eivätkä ehdi
perehtyä jokaiseen alaan erikseen. Avuksi tulee yleistieto, jota
hyödynnetään silloin, kun alakohtaista tietoa ei ole ollenkaan
tai ei ole riittävästi. Uutiskirjoittajan työssä yleistieto tarkoittaa
kykyä valikoida, tulkita sekä selvittää, mistä saa lisätietoja.
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Uutiskirjoittajien koulutukseen olisikin hyvä sisällyttää
juuri yleistietoon kuuluvia taitoja, kuten kriittistä ja käsitteellistä ajattelua sekä tiedonhaun menetelmiä eli sellaisia taitoja,
jotka auttavat kohtaamaan eri alojen erikoistietoa. Opetuksessa kannattaisi ottaa huomioon myös genreihin tutustuminen,
lyhyitä rutiiniuutisia vähättelemättä, koska rutiiniluontoisista
uutisista nopeasti suoriutuminen on olennainen osa uutistoimituksen arvostamaa asiantuntijuutta.
Toimittajat ottivat esille myös sen, että asiantuntijuus
uutiskirjoittamisessa ei ole itsestäänselvä tai stabiili ilmiö. Hyvänkin kirjoittajan taso vaihtelee kirjoitusvireen mukaan ja sen
mukaan, onko hänellä tietoa kyseisestä aiheesta (esim. 21).
(21) Samalta toimittajalta voi yhtenä päivänä tulla sujuva juttu, toisena
päivänä näkee, että on tökkiny, ettei oo oikein auennu. Kyllä sen
ittestään tietää. Joskus meinaa ihan mennä iho kananlihalle, kun
ei irtoo, vaikka kuinka yrität. Niin väkisin sen murjasee, että
kunhan on hänessä.
(22) Kun aattelee, että loistavia kirjoittajia meillä on, ja sitten on
keskinkertaisia kirjoittajia ja sitten varmaan joukossa on huonojakin, mutta kyllä kaikki sen lehtijutun meidän porukasta osaavat tehdä.

Tyypillistä onkin, että uutiskirjoittamisessa arvostetaan organisatorista asiantuntijuutta. Toimituksessa on eritasoisia kirjoittajia, eli kaikki eivät ole eikä heidän välttämättä tarvitsekaan
olla asiantuntijoita. Uutisorganisaation näkökulmasta tärkeintä
on, kuten esimerkissä 22 toimittaja tiivistää, että uutisjuttuja
syntyy ja seuraavan päivän lehti täyttyy, edes tiedosta kertovaa
mallia käyttäen.
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