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TALOUSSANOMALEHTIEN
PÄÄKIRJOITUSTEN VIESTINNÄN
TARKOITUKSET
Tulkintoja kolmen kokeneen
toimittajan haastatteluista
Heli Katajamäki
Vaasan yliopisto
The present paper focuses on describing the communicative purposes
of the editorials in two Finnish business newspapers. The description of the communicative purposes is based on interviews with three
experienced editors.
According to previous research editorials are usually seen as
texts which are either trying to persuade or inform. The communicative purposes of the editorials of Finnish business newspapers seem
to be rather similar to as editorials of newspapers in general. The editorials are texts where the newspaper as an institution is expressing
its opinion. The editorials of the business newspapers are persuasive
texts, but the article shows that this is more complex phenomenom
than often thought. In addition to persuasiveness there are other communicative purposes which are intertwined in many ways in texts.
It seems that the prevailing discourse affects the communicative purposes. In business discourse it is common to make predictions of the
future. Therefore, it is not possible to make strong statements for or
against something. The communicative purposes account for many
linguistic forms that have been chosen in the editorials.
Keywords: communicative purposes, editorials, Finnish business
newspapers
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1 JOHDANTO
Jokaiseen viestintätilanteeseen liittyy valintoja, joihin vaikuttavat sekä kielen ulkopuoliset että kieleen itseensä, kielisysteemiin, liittyvät tekijät 1. Kielen ulkopuolisista tekijöistä
merkittävimpiä vaikuttajia ovat viestinnän tarkoitukset (communicative purposes). Ne ovat käytännönläheisiä lähtökohtia
viestinnälle, ja ne ovat olemassa jo ennen ilmaisua, koska viestintä on aina tarkoitushakuista (Jakobson [1960] 1985: 148;
Heikkinen 1999: 25−26). Tekstissä tehtyjä kielellisiä valintoja
voidaankin pyrkiä ymmärtämään paitsi kielen itsensä kautta,
myös viestinnän tarkoitusten kautta.
Jakobsonin ([1960] 1985) mukaan viestinnässä toteutetaan
kuutta erilaista tarkoitusta eli funktiota, joista jokin on hallitseva ja samalla vaikuttaa erityisesti kielen käytön muotoihin. Joukkoviestinnän tutkimuksessa on Jakobsonin funktioista keskitytty yleensä referentiaaliseen, emotiiviseen ja konatiiviseen funktioon (Kantokorpi, Lyytikäinen & Viikari
1990: 40−41). Referentiaalisessa funktiossa on kyse siitä, että
viestinnässä pyritään kuvaamaan kontekstia ja antamaan siitä
tietoa, emotiivisessa funktiossa kyse on lähettäjän asenteiden
ilmaisemisesta puheena olevaa asiaa kohtaan ja konatiivisessa
funktiossa on kyse vastaanottajaan vaikuttamisesta. (Jakobson
[1960] 1985: 151−152.)
Tässä artikkelissa tavoitteeni on kuvata taloussanomalehtien pääkirjoitusgenren viestinnän tarkoituksia, koska ne
muodostavat kehyksen pääkirjoituksissa tehtäville kielellisille
valinnoille. Artikkeli liittyy väitöskirjatutkimukseeni, jossa tarkastelen pääkirjoituksien kielellisiä merkityksiä ja muotoja
pääkirjoitustekstilajin viestinnän tarkoitusten näkökulmasta.
1

Tällaisia kielisysteemiin liittyviä tekijöitä ovat esimerkiksi Hallidayn ideationaalinen ja interpersonaalinen metafunktio. Siinä missä kielen ulkopuoliset tarkoitukset ovat käytännönläheisiä, kielen sisäiset tarkoitukset ovat
teoreettinen näkemys kielen systeemin mahdollistamista ulottuvuuksista.
(Ks. Nöth 1990: 181, 184; Halliday 1979; 1984.)
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Viestinnän tarkoituksia kuvaan tekstien toimittajien haastattelujen kautta. Kuvaus perustuu tulkintoihini kolmen pääkirjoitustoimittajan 2 haastattelusta. Haastateltavat ovat kirjoittamisen ja
pääkirjoitusten toimittamisen ammattilaisia. Tässä artikkelissa
keskityn siihen, millaisina tekstien toimittajat näkevät tekstilajin viestinnän tarkoitukset.

2 TEKSTILAJIIN SOPIVAT
VIESTINNÄN TARKOITUKSET
Viestinnän erilaisia tarkoituksia voidaan lähestyä siten, että
tarkastellaan viestintää tekstilajina eli tietynlaisena tavanomaistuneena sosiaalisena toimintana (ks. Bhatia 1993; Swales
1990). Omanlaisia tekstilajejaan ovat esimerkiksi pääkirjoitus
ja uutinen, satu ja novelli. Tekstilajia sosiaalisena toimintana
lähestyvien Bhatian (1993) ja Swalesin (1990) mukaan viestinnän tarkoitukset ovat tekstilajin toteuttamia sosiaalisia tarkoituksia. Jokaisella tekstilajilla on taipumus toimia tiettyjen
viestinnän tarkoitusten toteuttajana (Bhatia 1993: 30; ks. myös
Swales 1990: 45−58). Tekstilajit kehittyvät ja muuttuvat viestinnän tarkoitusten muuttuessa 3, ja viestinnän tarkoitukset
puolestaan muuttuvat kulttuurin muuttuessa (ks. esim. Fornäs
1998).
Työssäni lähden siitä ajatuksesta, että pääkirjoitustekstilajiin kuuluviksi tekstit tunnistaa vakiintuneiden toimitustapojen,
nimityksien ja monien visuaalisten seikkojen avulla, ts. monin
2

Nimitys pääkirjoitustoimittaja viittaa artikkelissa kaikkiin pääkirjoitusten
toimittamiseen (suunnitteluun, tietojen hankintaan, kirjoittamiseen) osallistuviin toimittajiin. Pääkirjoitustoimittaja voi olla joko vastaava päätoimittaja tai pääkirjoitustoimittaja, joista jälkimmäinen aina myös kirjoittaa
pääkirjoituksia (vrt. käsitehierarkiaan organisatorisesta näkökulmasta).
3

Saukkonen (1984) toteaa viestinnän tarkoitusten olevan edellytys tekstilajien syntymiselle.
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tekstin ulkoisin kriteerein. Vakiintuneiden toimitustapojensa
takia pidän pääkirjoituksien tekstilajia institutionaalisena tekstilajina. Erityisesti institutionaalisten tekstilajien viestinnän
tarkoitukset ovat usein vakiintuneet (ks. Karvonen 1995:
25). Tekstilajin viestinnän tarkoitusten selvittäminen toimii
lähtökohtana tekstien lingvistiselle analysoinnille, kun halutaan selvittää tekstissä esiintyvien kielellisten valintojen syitä
(Bhatia 1993).
Yksistään tekstilajin vakiintuminen tietynlaiseksi ei vakiinnuta viestinnän tarkoituksia, vaikkakin se Faircloughin (1992b)
mukaan on hallitsevin tuottamista ohjaava käytänne. Tekstilajin
lisäksi viestinnän tarkoituksiin vaikuttavat myös tavanomaistuneet tavat kirjoittaa jostakin tietystä aiheesta tai kielenulkoisesta tarkoitteesta, ts. diskurssi (Fairclough 1992a; Heikkinen
1999: 53−54). Talousjournalistisen diskurssin viestinnän tarkoitukset poikkeavat luonnollisesti vaikkapa poliittisesta diskurssista. Niinpä on mahdollista, että diskurssin vaikutus näkyy myös taloussanomalehtien pääkirjoitusten viestinnän tarkoitusten erilaisuudessa suhteessa yleissanomalehtien pääkirjoitusten viestinnän tarkoituksiin. Saukkonen (1984) näkee
viestinnän tarkoituksiin vaikuttavina myös kirjoittajan persoonalliset tarkoitukset. Sen sijaan Bhatia (1993) pitää kirjoittajan
luovia valintoja tekstilajin rajojen sisällä pysyvinä.
Mikäli jotakin tekstiä pidetään johonkin tekstilajiin kuuluvana, tämä tarkoittaa myös sitä, että tekstissä toteutetaan tekstilajiin vakiintuneita viestinnän tarkoituksia. Esimerkiksi uutisen ensisijainen viestinnän tarkoitus on tiedottaa (ks. Swales
1990). Ensisijainen viestinnän tarkoitus erottaa uutisen muista
tekstilajeista (Mauranen 1993), ja uutisen viestinnän tarkoitus
säilyy samana on kirjoittaja kuka tahansa. Pääkirjoituksen
viestinnän tarkoitukset ovat moninaisempia kuin uutisen (ks.
luku 4), ja koska kyseessä on esseemuotoinen kirjoitus, siinä on
enemmän tilaa myös kirjoittajan omien tarkoituksien toteuttamiseen. Esimerkiksi retoriikan teoriassa katsotaan, että kir182

joittajan täytyy tietää, mistä pyrkii kuulijansa vakuuttamaan,
jotta pystyisi päättämään, mitä argumentteja kannattaa käyttää
(Rydstedt 1993: 49). Tekstin tuottajat eivät kuitenkaan voi
vapaasti valita, mitä he kullakin kirjoituskerralla haluaisivat
sanoa. Tuottajien valintoja rajoittavat tekstilajin vakiintuneet
käytännöt, jolloin niin tekstin kulttuuriset merkityksenannot,
tekstin tuottaminen kuin teksti itsekin ovat vakiintuneita sosiaalisia käytäntöjä (ks. Fairclough 1992a; Ridell 1998; Swales
1990). Tämän takia myös pääkirjoitusta on mahdollista tarkastella tämän artikkelin tapaan pikemminkin sosiaalisena
ja institutionaalisena tekstilajina kuin yksilöllisenä vuorovaikutuksena. Kirjoittaja pyrkii toteuttamaan kirjoittaessaan tekstilajiin sopivia viestinnän tarkoituksia.
Jotta kirjoittaja voi toteuttaa tekstilajiin sopivia viestinnän
tarkoituksia, kirjoittajan täytyy tunnistaa ne ensin. Viestinnän
tarkoitusten tunnistaminen luo perustan, joka rajoittaa tekstilajin kirjoittamisen sopivanlaiseksi niin rakenteen kuin kielen
muodollisten ja sisällöllisten valintojenkin suhteen (Swales
1990). Tunnistettuaan viestinnän tarkoitukset, esimerkiksi uutisten kirjoittaja kirjoittaa mahdollisimman objektiivista tekstiä, vaikka hän kirjoittajana on tietenkin subjekti (ks. White
1997: 130). Tekstilajin viestinnän tarkoitukset tunnistaa parhaiten kirjoittamisen asiantuntija (Bhatia 1993; Swales 1990),
sillä taitava kirjoittaja tuntee tavoitteensa (Bereiter & Scardamalia 1987). Asiantuntijaksi tullaan sosiaalisen kokemuksen kautta. Tekstejä oppii tekemällä niitä, koska ns. oikea
puhumisen ja kirjoittamisen tapa määräytyy aina tilanteittain.
(Hasan 1989: 68.) Kuten (taitamisen) asiantuntijuus yleensäkin,
kirjoittamisen asiantuntijuus kehittyy vähitellen kokemuksen
kautta (ks. Tynjälä 2002).
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3 AINEISTONA HAASTATTELUT
Olen valinnut haastateltaviksi 4 kolme talousjournalismin ja
pääkirjoitusten asiantuntijaa (P1, P2, P3). Haastateltavista kaksi
työskentelee Kauppalehdessä, yksi Taloussanomissa. Haastatelluilla toimittajilla on kaikilla kokemusta erilaisista toimittamisen työtehtävistä yli kaksikymmentä vuotta. Pääkirjoitusten
toimittamiseen he ovat osallistuneet yli kymmenen vuotta. Kaksi haastateltavista on vastaavia päätoimittajia, joista toinen kirjoittaa pääkirjoituksia ja toinen ei kirjoita pääkirjoituksia mutta kylläkin muita tekstilajeja. Molempien vastaavien päätoimittajien tehtäviin kuuluu mm. pääkirjoitusten tarkistaminen.
Yksi haastateltava on pääkirjoitustoimittaja, jonka pääasiallinen tehtävä on pääkirjoitusten kirjoittaminen. Pääkirjoituksia
toimitetaan ryhmätyönä, ja molemmissa taloussanomalehdissä
3-4-henkinen pääkirjoitustiimi kokoontuu aamuisin suunnittelemaan pääkirjoitusta.
Yhteistä kaikille haastateltaville siis on, että he osallistuvat
saman tekstilajin (pääkirjoitus) ja diskurssin (talousjournalistinen) tuottamiseen. He työskentelevät samassa instituutiossa,
taloussanomalehdessä, mutta eri organisaatioissa (Kauppalehti,
Taloussanomat). He kuuluvat ns. ylempiin toimittajiin 5 ja kirjoittavat lehtijuttuja.
Haastateltujen toimittajien näkemykset perustuvat sekä
sosiokulttuuriseen että kokemusperäiseen tietoon. Sosiokulttuurinen tieto karttuu monin tavoin: lukien, keskustellen ja
eläen. Esimerkiksi opiskellessaan haastateltavat ovat saattaneet
lukea pääkirjoituksia ja jopa harjoitelleet niiden kirjoittamista.
Kokemusperäisellä tiedolla tarkoitan sitä tietoa, joka karttuu
4

Olen haastatellut henkilökohtaisesti kolmea toimittajaa huhtikuussa 2002.
Yhtä haastatteluista on täydennetty sähköpostitse lokakuussa 2002.
5

Kaikki haastateltavat ovat yksimielisiä siitä, että päätoimittajuutta voi pitää
siinä mielessä ylenemisenä, että päätoimittajaksi usein kutsutaan joku jo
kokenut ja ansioitunut toimittaja.
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tekstejä tuotettaessa aidossa ympäristössä. Näiden tietojen kautta haastateltavilla on näkemyksensä siitä, mikä ko. tekstilajissa
on luontevaa ja olennaista sanottavaa.
Aineistonkeruumenetelmänä on ollut teemahaastattelu, joka
soveltuu käytettäväksi erityisesti silloin, kun halutaan kuvata
kulttuurisesti hyväksyttyjä käsityksiä sosiaalisesta todellisuudesta, ei niinkään haastateltavia henkilöinä (Sulkunen 1987:
48, 50). Haastattelukysymykset ovat olleet tiettyä melko tarkkarajaista teemaa koskevia (pääkirjoitus) ja avoimia. Haastattelukysymykset ovat ohjanneet pääkirjoitustoimittajia kuvaamaan
nimenomaan pääkirjoitustekstilajin tarkoituksia. (Ks. liite 1.)

4 TALOUSSANOMALEHTIEN
PÄÄKIRJOITUSTEN VIESTINNÄN
TARKOITUKSET TOIMITTAJIEN
NÄKÖKULMASTA
Pääkirjoituksia pidetään yleisesti lehden institutionaalisena kannanottona (Hemánus 1972: 5; Stonecipher 1990: 24; Vallinder
1968: 83). Van Dijk (1993: 265) määrittelee pääkirjoitusten
päätehtäväksi sanomalehden virallisen kannan ts. mielipiteen
ilmaisemisen jostain äskettäisestä tapahtumasta, jota mahdollisesti myös tuetaan argumentein. Pääkirjoituksilla nähdään tällöin olevan pyrkimys vaikuttaa lukijoihin. Vallinderin (1986:
86) mukaan vaikuttamaan pyrkivien pääkirjoitusten lisäksi on
tiedottamaan pyrkiviä pääkirjoituksia. Vaikuttamaan ja tiedottamaan pyrkivät pääkirjoitukset eivät ole kuitenkaan täysin
erilaisia, sillä vaikuttamaan pyrkiväkin pääkirjoitus sisältää informaatiota ja informoivaankin pääkirjoitukseen valitaan faktat.
Vieläkin useammanlaisia viestinnän tarkoituksia on pääkirjoituksella todettu olevan. Pääkirjoituksen viestinnän tarkoituksena voi olla tiedottaminen tai selittäminen, suostuttelu tai
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vakuuttaminen tai jonkin näkemyksen valottaminen viihdyttävällä tai humoristisella tavalla (Stonecipher 1990: 23).
Seuraavaksi tarkastelen, miten pääkirjoitusten viestinnän
tarkoitukset tulevat näkyviin toimittajien haastatteluista. Olen
luokitellut haastateltujen esittämät asiat kolmeen luokkaan:
mikä on lähettäjän asenne sanottavaan, mitä sanotaan ja millaiseen vastaanottajan vaikuttamiseen pyritään. Luokittelu perustuu väljästi Jakobsonin [1960] (1985) emotiiviseen, referentiaaliseen ja konatiiviseen funktioon. Lähtökohtana on ollut
Jakobsonin ajatus siitä, että viestinnän tarkoituksia voi tarkastella lähettäjän, tarkoitteen ja halutun vaikutuksen näkökulmasta. Viestinnän tarkoitukset muodostavat kuitenkin moniulotteisen vyyhden, jossa jokainen viestinnän tarkoitus on
sitoutunut monin säikein toisiinsa. Kun esimerkiksi valtaa pitävien halutaan puuttuvan johonkin, on jo tässä mukana se,
mihin halutaan puututtavan ja kuka haluaa. Luokittelussa
onkin kyse pikemminkin yrityksestä ymmärtää viestinnän tarkoitusten moniulotteisuutta kuin erottaa ne toisistaan irrallisiksi.
4.1 LÄHETTÄJÄN ASENNE SANOTTAVAAN
Emotiivisessa funktiossa on kyse siitä, millainen asenne puhujalla on sanottavaansa. Puhujan asenne voi olla vihainen tai
ironinen ja esimerkiksi interjektiot ovat kielellinen keino, joka
ilmentää vain puhujan asennetta. (Jakobson [1960] 1985: 151.)
Funktiolle ominaista on siis puhujakeskeisyys. Tähän luokkaan
näen siten kuuluviksi sellaiset viestinnän tarkoitukset, jotka
lähtökohtaisesti korostavat lähettäjän omaa tarvetta ilmaista
jotain. Aineistostani esiin nousseista viestinnän tarkoituksista
luokittelin lähettäjän asennetta kuvaaviksi seuraavat: pääkirjoituksissa esitetään lehden kanta, tuodaan esiin lehden linja ja
kunnioitetaan perinteitä.
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Kun lähettäjän asenteena on lehden kannan ilmaiseminen,
määrittyy sanojaksi lehti, ja asioita katsotaan lehden näkökulmasta. Kun viestinnän tarkoituksena on lehden kannan kertominen, kirjoittajan asenne kirjoitukseen on oleellisesti erilainen
kuin esimerkiksi kolumnissa. Esimerkissä 1 haastateltava selittää osuvasti lehden kannanoton olevan persoonaton, koska
”lehti ei oo persoona”.
(1)

P1: − − ku se on lehden kanta eikä sen ihmisen kanta niin ei se
kyllä voi olla sellanen hirveän persoonallinen ja vahva, ku lehti
ei oo persoona. Siis eihän niinku lehti voi olla sitä mieltä että
hallitus on huono ja haistakaa paska koko torvisoittokunta, siis
eihän lehti voi näin sanoa, mutta ihminen voi, pärstä.

Eräs haastateltavista kuvailee pääkirjoitusta kollektiiviseksi
kannanotoksi. Koska kyseessä ei ole kirjoittajan persoonallinen näkökanta, tämä voi toisinaan merkitä sitä, että kirjoittaja
voi joutua kirjoittamaan vastoin omaakin mielipidettään (Fink
2000). Yksi haastateltavista pitääkin kykyä vaihtaa näkökulmaa
henkilökohtaisesta yleisempään yhtenä pääkirjoitustoimittajan
ammattitaidon osa-alueena. Toisaalta pääkirjoitustoimittajaksi
tuskin valitaan henkilöä, joka aatteellisesti olisi kovin kaukana
lehden linjasta (ks. Kulha 2002: 32, 127−128; Kupari 1998).
Koska pääkirjoitusgenreä usein tuotetaan ryhmätyönä (Hemánus 1972), ryhmän kanssa käydyt keskustelut mahdollisesti
helpottavat kirjoittajaa tuottamaan kollektiivisen kannanoton.
Pääkirjoituksen viestinnän tarkoitus lehden kannanottona
ei näy pelkästään tekstien persoonamuodoissa yksikön persoonamuodon välttämisenä, vaan se vaikuttaa paljon laajemmin mm. sanavalintoihin ja tekstin sävyyn. Vaikka lähettäjä
olisikin jostakin syystä kuinka vihainen tahansa, hänen on
mukauduttava kirjoittamaan pääkirjoituksen viestinnän tarkoituksen edellyttämällä tavalla. Lisäksi pääkirjoituksissa kannanottojen tulee olla perusteltuja. Perustelujen puuttuminen
tarkoittaisi sitä, ettei kirjoitus täytä pääkirjoituksille ominaisia
rajoituksia, kuten haastateltava esimerkissä 2 toteaa.
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(2)

P3: Niin sehän ei riitä että olen muuten sitä mieltä että Karthago on hävitettävä niin must se ei oo mikää pääkirjoitus. Sen
voi kuka tahansa kirjoittaa (...) tai kirjoittaa tuohon aseman nurkalle niin, ei se oo viel pääkirjoitus.

Lehden kannanotot eivät ole mielivaltaisia, vaan ne pohjautuvat lehden näkemyksiin omasta kohderyhmästään ja roolistaan
tiedonvälittäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Tätä roolia
lehti hahmottelee aatteellisessa linjanvedossaan. Lehden linjalla
tarkoitetaan lehden johdon asenteita esimerkiksi politiikkaan ja
talouselämään (ks. Furhoff 1986). Rooliaan molemmat taloussanomalehdet kuvailevat toimituksellisissa linjanvedoissaan
(ks. Kauppalehden toimituksellinen linja 1998; Taloussanomien
ja Uutistoimisto Startelin sisällöntuotannon periaatteet). Siinä
missä toimituksellinen linjanveto on yleisluontoinen esitys
lehden lähtökohdista ja aatteista, pääkirjoitukset ovat yksityiskohtaisempia linjanvetoja. Kun pääkirjoitukset toimivat linjanvetoina, linjan vetäminen on aihekohtaista. Pääkirjoituksessa
vedettyä lehden linjaa haastateltava kuvaa esimerkissä 3 ajatukselliseksi kivijalaksi, jota myöhemminkin noudatetaan muissa
kirjoituksissa.
(3)

P3: − − kivijalka tai linjanvetopääkirjoitus ydinvoimasta että
perustellusti esitetään kanta siitä että ollaanko puolesta vai vastaan ja mitä tuota noin erilaisia perusteluja siihen on ja mitä vaikutuksia sillä on, tämmönen linjanveto jonkun asian puolesta.
Ja sit se on niinku semmonen johtoajatus jota sitte tullaan
myöhemminkin seuraamaan ja sitä voidaan tukea sitten jollakin muilla pääkirjoituksilla myöhemmin ottaen esimerkiksi
kantaa tuulivoimaan tai hankkeeseen tai johonkin kaasujohtoon
tai tai tän tyyppisiin asioihin, jolloin on tietyllä tavalla luotu linjanveto jossa on paalutettu ne asiat että lehden mielestä nää tää
on mainstreami joka, ja siihen voi sitten liittyä erilaisia asioita
mut ne tukeutuu siihen peruslinjanvetoon. Se on tietyl taval semmonen kivijalka, ajatuksellinen kivijalka.

Lähettäjän asenteeseen se, että kyseessä on lehden linjanveto,
vaikuttanee eritoten siten, että pääkirjoituksissa esitetyt asiat
ovat tarkkaan harkittuja ja vahvasti kantaaottavia. Kaksi haas188

tateltavista esittää lehden linjan vetämisen olevan pääkirjoituksille yleinen piirre. Yksi haastateltavista puolestaan jaottelee
pääkirjoituksia niiden kantaaottavuuden mukaan, jolloin kantaaottavin on samalla lehden linjaa vetävä pääkirjoitus. Vähemmän kantaaottavia ovat sen sijaan kuvaileva ja kommentoiva
pääkirjoitus.
Esimerkissä 4 haastateltava kuvaa pääkirjoituksien yhdeksi
viestinnän tarkoitukseksi perinteiden kunnioittamista. Pääkirjoitus on lehdessä, koska niin on tapana. Samalla pääkirjoituksen avulla toteutetaan lehden pyrkimystä olla arvovaltainen,
asiantunteva ja luotettava.
(4)

P1: − − niin jotenkin mä olen sen sitte sillä tavalla ajatellu että
saahan täs lehdes olla semmonen osio kun esimerkiksi pääkirjoitukset joissa vähän nostetaan hattua sille tavalle miten
tätä lehteä on tehty [x] 6 vuotta, ja tämmönen niinku kipakampi
lähestymiskulma sitte hoi.. tehdään nyt sitte sitä muualla lehdessä
ja pääkirjoituksen alla.

Pääkirjoituksen kuvaaminen perinteeksi ja sen takia lehden
pysyväksi tekstilajiksi kertoo mielestäni siitä, että toimittaja tiedostaa perinteiden ja tavanomaistuneiden tapojen ohjaavuuden.
Koska kyseessä on perinne, se tarkoittaa myös sitä, että pääkirjoituksen perinteikkyys jo sellaisenaan voidaan nähdä riittäväksi syyksi pääkirjoituksen olemassaoloon tällä hetkellä
(ks. Gauslaa & Hauglid 1997: 16). Pääkirjoituksen julkaisemiseen ei tarvitse olla muita syitä, eikä pääkirjoituksen olemassaoloa − ainakaan taloussanomalehdissä − tarvitse oikeuttaa
esimerkiksi siten, että joka päivä kirjoitetaan ”tärkeä” pääkirjoitus ”tärkeästä” aiheesta, millaista tämä ”tärkeys” sitten olisikaan.
Suomalaisessa sanomalehdistössä on esimerkkejä toisenkinlaisesta ajattelusta. Pääkirjoitus on esimerkiksi jätetty kokonaan pois tai se julkaistaan vain, mikäli on jotakin uutta ja tär6

Anonymiteetin suojaamiseksi jotkin tunnistamisen mahdollistavat tiedot
on muutettu ja sijoitettu hakasulkeisiin.
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keää sanottavaa (Juutilainen 2002; Kiviluoto 1999: 11; Pienimäki 2002).
4.2 PÄÄKIRJOITUSTEN SANOMISET
Referentiaalisessa funktiossa on kyse siitä, että viestinnässä
pyritään kuvaamaan kontekstia ja antamaan siitä tietoa (Jakobson [1960] 1985: 151). Kontekstilla Jakobson tarkoittaa sitä,
mitä viestinnässä sanotaan. Tekstissä sanottava näkyy erityisesti sisällöllisinä valintoina (vrt. Halliday 1984). Haastatteluista olen etsinyt kohtia, joissa haastateltava kuvaa, mitä
jostakin asiasta sanotaan. Koska käsittelen sanomisia varsin
yleisellä tasolla, viestinnän tarkoituksen selittäminen vaatii toisinaan myös sen kuvaamisen, miten sanotaan.
Pääkirjoituksissa yksi viestinnän tarkoituksista on jonkin
asian kritisoiminen. Kritisoitavana on vallanpitäjiä, ennustelaitoksien ja pankkien arviointeja taloudesta tai yleensä asioita,
joita ei voi perustella. Tällaisista asioista on mahdollista kirjoittaa ironisesti, mikäli ne ovat ”surkuhupaisia” (esimerkki
5).
(5)

P2: Ja jos asia on suorastaan ehkä surkuhupaisa tää uuden
lentokentän haave niin sit täytyy niinku taloudellisilta perusteilta ja muilta realiteeteiltaan niin sitten voi panna jo hiukan se
kannanotto voi olla hiukan myös sellanen jotta siellä on jopa
hauskuutta joka nostaa esiin sen.

Kritisoimisen lisäksi pääkirjoituksissa tuodaan esiin ajankohtaisia aiheita, taustoitetaan ja arvioidaan taloutta. Ajankohtaiseen
aiheeseen otetaan kantaa tai siitä vain sanotaan jotain tärkeää.
Aiheen ajankohtaisuus voi perustua siihen, että siitä on juuri uutisoitu, mutta myös pääkirjoituksessa voidaan nostaa esiin uusi
asia, kunhan sen tiedetään olevan ihmisten mielissä (esimerkki
6).
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(6)

P3: − − ei se ole kiinni siitä että onko se ollut uutinen nyt tai tässä
tai jotain muuta mutta se on ilmassa oleva asia me tiedetään et
se on huulilla ja käsittelyssä oleva uutisaihe ihmisten mielessä ja sitten me kerrotaan mitä mieltä me ollaan siitä.

Sen mitä sanotaan, tulee siis olla ajankohtaista. Ajankohtaisen
aiheen esiin nostaminen on viestinnän tarkoitus, joka toimii
pääkirjoituksen kirjoittamisen aloittamisen lähtökohtana. Taustoittamisessa puolestaan on kyse esimerkiksi jonkin aiheen
taustojen esiin tuomisesta tai uutisoidun asian syventämisestä.
Myös asioiden tarkastelu eri näkökulmista taustoittaa pääkirjoituksessa käsiteltävää aihetta. Taustoittaminen voi olla myös
aikasidonnaista, jolloin pääkirjoituksen aiheena olevaa asiaa
taustoitetaan sen aikaisempia ja tulevia tapahtumia kuvaamalla,
kuten esimerkistä 7 käy ilmi.
(7)

P2: − − Toinen tapa kirjoittaa pääkirjoitus on tämmönen ankkuroiva pääkirjoitus joka ajassa olevan taloudellisen kehitysprosessin kiinnittää ikään kuin aikaan ja tapahtumiin, sillä saatetaan hiukan ehkä syventää sitä näkökulmaa joka uutisissa
on jäänyt pinnalliseksi.

Kun kyse on taloussanomalehtien pääkirjoitusten viestinnän
tarkoituksista, on luontevaa, että yksi viestinnän tarkoituksista
liittyy talouteen. Taloudesta kirjoitettaessa pääkirjoitusten
viestinnän tarkoitus on usein talouden arviointi. Erityisesti
tulevaisuuden arvioinnit ovat tärkeitä, koska lukijakuntana on
taloudellisia päätöksiä tekeviä ihmisiä.
(8)

P1: Sehän on yrityksissä mitä tärkein asia että täytyy tietää siis
kun me talousihmisille ja päättäjille tehdään tätä lehteä
niin sehän on elinehto että ne tietää mikä on lähitulevaisuus
ja mieluummin sitten mikä on koko tulevaisuus tietenki − −.

Haastatteluista nousi esiin myös muutamia asioita, joista ei kirjoiteta. Pääkirjoituksissa ei kirjoiteta vahingoniloiseen sävyyn,
mikäli jokin yritys on tehnyt tappioita.
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(9)

P1: [Lehdessämme] ei ilkuta tappioista, me ei olla siitä ilosia
että joku tekee tappiota − −

Haastateltavan mukaan vahingoniloiseen sävyyn kirjoitetuista
yritysjutuista seuraa tilauksien peruuttamisia, ja vääränlaiset
kirjoitukset saattavat olla lehden menestymisen kannalta
kohtalokkaita. Pääkirjoituksissa ei myöskään käsitellä kenenkään henkilökohtaisia asioita ja vältetään liikaa yksinkertaistamista.
4.3 VAIKUTTAMISEEN PYRKIMINEN
Konatiivisessa funktiossa on kyse siitä, millaiseen vastaanottajan vaikuttamiseen lähettäjä pyrkii. Kielessä funktio näkyy
erityisesti silloin, kun käytetään vokatiiveja ja imperatiiveja.
(Jakobson [1960] 1985: 152.)
Koska pääkirjoitukset ovat mielipidekirjoituksia ja niiden
yhtenä yleisenä tehtävänä on pidetty juuri vaikuttamaan pyrkimistä, olen haastatteluissa kysynyt haastateltavilta ”Onko
tarkoituksena vaikuttaa lukijan mielipiteisiin?” Kaikki haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, ettei tarkoituksena ei ole
niinkään vaikuttaa mielipiteisiin, vaan saada lukijat ajattelemaan.
(10) P1: Ei meilloo mielipiteeseen vaikuttaminen mielessä muuta
ku joskus meillä on tietysti ollu ku jos meillä on joku oikeen semmonen asia joka meijän mielestä pitäis ehdottomasti niinkun
saada, sanotaan nyt semmoses tilantees ku oli esimerkiks EU:n
kansanäänestys, tai et nyt kun tulee tää ydinvoimaäänestys −
− mutta yleensä yleensä niiden tarkoitus on kommentoida ja
valottaa joidenkin asioiden taustaa, vain harvoin meillä on
todellisia intohimoja niin kuin näissä äsken mainituissa oli ja
on.

Haastatteluaineistosta on tulkittavissa myös muita syitä kuin
todellisten intohimojen puute siihen, miksi pääkirjoitustoimittajat eivät pyri vaikuttamaan mielipiteisiin. Yksi haastateltavista
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näkee mielipiteen muodostumisen monimutkaisena prosessina.
Hänen näkemyksensä taustalla on nähtävissä Lazarsfeldin esittämä hypoteesi mielipiteenmuodostuksesta, jonka mukaan massamediassa esitetyt mielipiteet omaksuu ensin mielipidejohtaja,
joka puolestaan levittää mielipiteitä useammille vastaanottajille (ks. esim. Waldahl 1989: 91−96).
(11) P1: − − vanhat 60- tai 50-luvulta nämä jenkkiläiset teoriat
siitä miten mielipiteenmuodostus tapahtuu, ja sehän ei tapahdu niin että luetaan lehdestä että pitää olla tätä mieltä vaan
kaikki ihmiset kuuluu tämmöseen opinion grouppiin tietämättänsä josson aina opinion leader joku, kaikilla on joku tämmönen kumma porukka johon kuuluu, se voi olla työpaikalla se
voi olla lenkkiporukka ihan tämmönen apogruuppinen porukka
jossa aina on joku semmonen jota kuunnellaan aina vähän tarkemmin. – – Sieltä se mielipide muodostuu, et sen takii mä kyllä
luotan siihen että et siihen et näillä on vähä merkitystä. Ei suoraa.
−−

Myös muut haastateltavat tuovat esiin, että pääkirjoitusten
tehtävä ei ole syöttää lukijoille valmista mallia. Haastateltavien mielestä pääkirjoitusten ensisijainen tarkoitus on herättää
lukija ajattelemaan ja ottamaan kantaa. Tämä selittyy sillä, että
pääkirjoitus on avoimesti kantaa ottava. Mielipiteisiin vaikuttaminen liittyy haastateltavalla siis pikemminkin ns. piilovaikuttamiseen (ks. piilovaikuttamisesta esim. Hemánus 1975).
Yleisesti ottaen näyttää siltä, että mielipiteisiin vaikuttamisen
pyrkimys liittyy haastateltavien mielessä lukijassa tapahtuvaan vaikutukseen, ei niinkään lähettäjän pyrkimyksiin. He
ymmärtävät mielipiteisiin vaikuttamisen olevan monimutkainen
prosessi, eivätkä siten näekään viestinnän tarkoitukseksi saada
lukija vaihtamaan tai muuttamaan mielipidettään. Tästä huolimatta pääkirjoituksissa otetaan kantaa, koska se on lähettäjälle
itselleen tärkeää (ks. luku 4.1).
Haastateltavien mukaan pääkirjoituksissa ei siis pyritä mielipiteisiin vaikuttamiseen. Sen sijaan haastateltavien mukaan
pyrkimyksenä on selittää lukijoille, antaa lukijalle ”palikoita”
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tehdä oma arvio ja antaa lukijalle avaimia, jotta tämä pystyy
arvioimaan ja muodostamaan oman kantansa. Esimerkissä
12 haastateltavan voi tulkita sanovan, että pääkirjoituksissa
selitetään, millaiset mielipiteet ovat oikeanlaisia. Toisin sanoen,
vaikka toimittaja näkee pääkirjoituksissa pyrittävän pikemminkin selittämään kuin vaikuttamaan mielipiteisiin, nämä
eivät lopulta ole kovin etäällä toisistaan.
(12) P3: − − meillä nimenomaan on mielipiteellistä annettavaa
lukijoille. Ja siksi me halutaan tehdä se sillä tavoin ett yritetään
miettii niitä asioita. Ett meillä on siinä kohtaa meillä on tietty
missio ett me pyritään selittää että terveen taloudenpito mitä
se tarkoittaa kussakin yksittäistapauksissa. Siinä suhteessa
pääkirjoituksilla on missio.

Selittäminen viestinnän tarkoituksena voi ensinäkemältä tuntua
ristiriitaiselta suhteessa mielipiteisiin vaikuttamiseen viestinnän
tarkoituksena. Selittäminen tarkoittaa Suomen kielen perussanakirjan mukaan esimerkiksi jonkin asian tekemistä selvemmäksi tai ymmärrettävämmäksi esittämällä mm. sitä valaisevia
tietoja, syitä ja perusteita (PS III s.v. selittää). Selittäminen viittaa siihen, että selittäjällä on enemmän tietoa kuin sillä, jolle
selitetään. Selittäjä on kuitenkin pikemminkin opettaja kuin
pelkästään tietäjä, koska opettaja haluaa jakaa tietoaan. Samoin
avaimien antaminen viittaa opettajan rooliin. Palikoiden ja
avaimien antamisen metaforaan liittyy sellainen merkitys, että
oppija saa tiedot/taidot, joiden avulla oppija itse pystyy päättelemään ratkaisun. Selittämisen ja palikoiden/avaimien antamisen
viestinnän tarkoitus liittyy myös lähettäjän asenteeseen siten,
että lähettäjä näkee itsensä opettajaksi. Hänen roolinaan on
tietää enemmän ja välittää tämä tieto myös lukijalle. Tällöin
korostuu se, että opettajan roolin mukaisesti pääkirjoitustoimittaja ei pyri vaikuttamaan niinkään lukijan mielipiteisiin, vaan
tietoihin ja taitoihin. Selittäminen ei olekaan niin ristiriitainen
pääkirjoituksen tarkoituksen (mielipidekirjoitus) kanssa, kun
huomaa, että taloussanomalehtien linja ja lukijoiden (kohderyh194

mänä) arvomaailma ovat tuskin kovin kaukana toisistaan.
Mikäli lehdet ja lukijat jakavat samat arvot, mielipiteisiin vaikuttaminen ei ole välttämättä etusijalla. Mielipiteisiin vaikuttamisen ja selittämisen eroja teksteistä voi olla vaikea huomata
tai pystyä erottamaan.
Pääkirjoituksilla myös osallistutaan ajankohtaiseen keskusteluun. Tarkoituksena on keskustella lukijoiden kanssa,
saada aikaan mediakeskustelua ja pyrkiä saamaan palautetta.
Toisinaan pääkirjoituksissa osallistutaan keskusteluun, joka on
muiden medioiden tai ”tekstilajien” aloittama, toisinaan keskustelu aloitetaan itse, kuten esimerkissä 13 esitetään.
(13) P2: Minusta kolmas tapa joka usein tulee esiin on tämmönen valaiseva pääkirjoitus, halutaan nostaa esiin joka asia tai kysymys joka ei ole ehkä muutoin ollut keskuudessa.. ää, keskustelun aiheena siis julkisuudes. Ja tota se voi olla sellainen asia joka
ei ole ollut lähiaikoina esillä eikää ole niinä ollut päivinä esillä
jona lehti on juuri ilmestynyt eikä ole tulossakaan mutta sillä
asialla on joku erityinen tärkeys ja se halutaan niinku nostaa
esiin keskustelun herättämiseksi, tavallaan niinkun valaistaan
sellasta menossa olevaa prosessia joka ei välttämättä tule uutisiksi
välittömästi mutta jolla on taloudellisesti merkitystä.

Myös ajankohtaiseen keskusteluun osallistumisen voidaan
katsoa olevan pyrkimystä vaikuttaa, sillä mediakeskustelulla
yleisesti katsotaan olevan yhteiskunnallinen tehtävä juuri
tärkeiden aiheiden esiin nostamisessa. Toisaalta keskusteluun
osallistumisella on merkitystä lähettäjän kannalta, koska keskusteluun osallistuessaan lähettäjä voi nostaa esiin asioita, jotka
ovat lehden näkökulmasta tärkeitä ja sopivat lehden rooliin.
Keskusteluun osallistuminen vaikuttaa ainakin aiheiden valintaan ja myös tätä kautta siihen, miten intohimoisesti asioihin
suhtaudutaan (ks. esimerkki 10). Tämä viestinnän tarkoitus on
sellainen, että se sopii yleisestikin kaikkiin mielipidekirjoituksiin, mutta esimerkiksi uutisten viestinnän tarkoitukseksi se ei
enää sopine.
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Pääkirjoituksilla pyritään vaikuttamaan myös siten, että lukijoita varoitetaan tulevasta talouden kehityksestä ja oiotaan
median toistamia vääriä käsityksiä. Vaikuttamaan pyritään
myös valtaa pitäviin, jotta nämä saataisiin puuttumaan johonkin
asiaan. Valtaa pitäville annetaan esimerkin 14 haastateltavan
mukaan ohjeita, esitetään (vaikkakin vähän) konkreettisia ehdotuksia ja kehotetaan toimimaan.
(14) P2: Konkreettisia ehdotuksia tehdään vähän, enemmän tehdään
huomiota ja kysytään esimerkiksi sitä, että miksi hanek ei etene
esim. eduskunnassa tai hallintokoneistossa jne. Kyllä kehotuksia
on annettu ministereille, hallitukselle ja vaikka mille taholle,
jos asia on vaatinut.

Kun taloussanomalehden pääkirjoituksessa pyritään vaikuttamaan valtaa pitäviin viestinnän tarkoituksena on paitsi vallanpitäjien kritisointi, myös muutoksen aikaan saaminen. Tällöin
pyrkimys ohjailla vallanpitäjiä on voimakkaampi kuin silloin,
kun viestinnän tarkoituksena on pelkäästään kritisoida.

5 LOPUKSI
Joidenkin kaavamaisten tekstilajien viestinnän tarkoitukset ovat
erityisen vakiintuneita. Tällaisia tekstilajeja ovat esimerkiksi
veroilmoitukset ja muut kaavaketta täyttämällä tuotettavat tekstilajit. Myös monet liikekirjeet ja apurahahakemukset muistuttavat toisiaan, varsinkin kun niiden laatija noudattaa oppaiden
ohjeita niitä kirjoittaessaan. Mediateksteistä uutinen lienee kaavamaisimmin tuotettu, sillä uutisen viestinnän tarkoituksena on
aina tiedottaa uudesta asiasta. Pääkirjoitus on puolestaan tekstilaji, jonka laadinnassa on monenlaisia vaihtoehtoja, sillä siinä
toteutettavia viestinnän tarkoituksiakin on useanlaisia.
Artikkelissa kuvatut taloussanomalehtien pääkirjoitustekstilajin viestinnän tarkoitukset eivät toteudu joka kerta samalla
tavalla. Pikemminkin kyseessä on kuvaus mahdollisuuksista,
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joista jokainen (ja varmasti vielä muutama muukin) voidaan
ottaa käyttöön tilanteen niin vaatiessa. Näin viestinnän tarkoitukset toteutuvat teksteissä erilaisina yhdistelminä. Viestinnän tarkoituksista osa on tekstilajille ensisijaisia (ks. Mauranen
1993) ja tekee tekstilajista omanlaisensa. Taloussanomalehtien
pääkirjoituksien ensisijaisia viestinnän tarkoituksia näyttää
sekä haastattelujen että aikaisemman tutkimuksen perusteella
olevan mm. lehden kannan ja linjan kertominen lehden toimitukselle ja lukijoille. Näiden lisäksi pääkirjoituksissa kunnioitetaan perinteitä, kritisoidaan, tuodaan esiin ajankohtaisia
aiheita, taustoitetaan ja arvioidaan taloutta. Pääkirjoituksissa
vältetään kirjoittamasta vahingoniloisesti yritysten tappioista,
kenenkään henkilökohtaisista asioista ja liiallisesti yksinkertaistaen. Pääkirjoituksissa pyritään selittämään ja saamaan
lukija ajattelemaan ja arvioimaan itse asioita, eikä niinkään
vaikuttamaan mielipiteisiin. Lisäksi pääkirjoituksilla osallistutaan keskusteluun, varoitetaan lukijoita tulevasta talouden
kehityksestä ja oiotaan median toistamia vääriä käsityksiä. Vaikuttamaan pyritään erityisesti valtaa pitäviin, jotta saataisiin
aikaan muutoksia.
Pääkirjoitusten viestinnän tarkoitusten kuvaaminen antaa
mahdollisuuden ymmärtää pääkirjoituksien merkitystä journalistisena tekstilajina moniulotteisemmin kuin pelkästään
vaikuttamaan pyrkivänä mielipidekirjoituksena. Pääkirjoitustekstilajin viestinnän tarkoitukset ovat kuitenkin moninaisia,
mikä puolestaan vaikeuttaa ilmiön kuvaamista ristiriidattomasti.
Erityisen mielenkiintoinen on haastateltavien näkemys, ettei
lukijoihin yritetä vaikuttaa. Tämä on ristiriitaista sen tiedon
kanssa, että pääkirjoitustekstilaji lukeutuu mielipiteellisiin
tekstilajeihin, joita yhdistävänä tekijänä on juuri mielipiteellisyys ja perimmäisenä viestinnän tarkoituksena yleensä
lukijoihin vaikuttaminen. Ristiriita on kuitenkin näennäinen,
koska pääkirjoituksien mielipiteellisyyttä ei kyseenalaisteta,
pikemminkin haastateltavat pitävät sitä selviönä. Kannanotoilla
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nähdään kuitenkin olevan pikemminkin lehden mielipiteiden
ilmaisemisen tehtävä kuin lukijaan vaikuttamisen tehtävä.
Tämä taas johtunee ainakin osaksi siitä, että lukijaan vaikuttaminen yhdistetään lukijassa tapahtuvaan todelliseen mielipiteen muuttumiseen, mitä ei pidetä mahdollisena kirjoituksen
avulla. Lisäksi on mahdollista, että lehden ja määritellyn lukijakunnan arvot nähdään toimituksessa niin samankaltaisina,
että lukijoille tarvitsee lähinnä selittää, miksi jokin mielipide
on oikea.
Myös talousjournalistinen diskurssi saattaa vaikuttaa taloussanomalehtien pääkirjoitusten viestinnän tarkoituksien poikkeamiseen yleissanomalehdistä. Taloudessa on tyypillistä
pyrkiä ennakoimaan ja ennustamaan tulevia tapahtumia. Kirjoitettaessa asiasta, josta kukaan ei voi sanoa mitään varmaa,
asiaan ei ole mahdollista ottaa kantaa puolesta tai vastaan. Tällöin on luonnollista, että pääkirjoitus pyrkii enemmänkin pohtimaan ja kuvailemaan.
Haastatelluilla toimittajilla on monia näkemyksiä siitä,
miten varsinainen teksti kirjoitetaan, millaiset valinnat ovat
suotavia tai vältettäviä. Viestinnän tarkoitusten selvittäminen
haastatteluin on haasteellinen tehtävä, sillä kunkin tekstilajin
viestinnän tarkoitukset ovat osin tiedostettuja ja osin tiedostamattomia ja toimittaja kertoo haastatteluissa (tai ylipäänsä tiedostaa) todennäköisesti vain osan kirjoittaessaan tekemistään
valinnoista. Tästä huolimatta toimittajan näkemykset antavat
laajan kokonaiskuvan siitä, millaisiin viestinnän tarkoituksiin
tekstilajilla on mahdollista pyrkiä. Kuvaus antaa kiinnostavan
lähtökohdan tekstianalyysin tekemiselle siitä näkökulmasta,
miten viestinnän tarkoitukset tekstissä mahdollisesti näkyvät.
Tekstianalyysin kautta viestinnän tarkoituksia ja niiden näkymistä on mahdollista tarkastella kielitieteellisin keinoin systemaattisemmin − ja toisaalta kapeammin kuin tekstin tuottajien
haastattelujen kautta.
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Seuraava vaihe onkin syventyä itse teksteihin ja siihen, miten
haastateltujen esittämät viestinnän tarkoitukset niissä näkyvät.
Tarkoitukseni on mm. tutkia, miten viestinnän tarkoituksista
lähettäjän asenteet ja näkemykset lukijaan vaikuttamisesta näkyvät teksteissä ohjailevuutena ja kohteliaisuutena (Hallidayn
(1994) interpersonaaliset merkitykset) ja miten sanottava näkyy
sisällöllisinä valintoina (ideationaaliset merkitykset).
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LIITE 1. Haastattelukysymykset.
1. Miten luonnehtisit pääkirjoitusta? Miksi se kirjoitetaan? Mikä on sen
tehtävä/päämäärä? Toivotaanko sen vaikuttavan lukijan mielipiteisiin?
2. Mikä on pääkirjoituksen merkitys? Millä tavoin se on / ei ole tärkeä?
3. Keiden kaikkien näkökulma (intressit) pääkirjoituksessa otetaan huomioon? Ovatko lehden omistajien/kustantajien, kirjoittajan ja lehden lukijakunnan näkökulmat (intressit) toisinaan ristiriitaisia? Jos ovat, kenen
näkökulma ”voittaa”?
4. Käsitteletkö tai kirjoitatko ikinä mielipiteitä, joista arvelet lukijoiden
enemmistön olevan eri mieltä?
5. Keneltä ja mistä olet saanut pääkirjoituksistasi palautetta? Millaista?
6. Miten pääkirjoituksen aihe valitaan? Valitaanko aiheeksi aina /yleensä
edellisen /saman päivän tärkein uutinen? Vai voiko aihe nousta jostakin
muualta kuin uutisista? Voiko aiheita laittaa jollain lailla tärkeysjärjestykseen? Mitkä ovat tärkeitä kriteerejä aihetta valittaessa?
7. Vaikuttaako aiheen valintaan se, mistä asiasta haluaa sanoa jonkin mielipiteen (vrt. yleisön osaston kirjoitukset)? Vai nouseeko aihe aina ajankohtaisista asioista?
8. Miten määrittelisit taloutta arvioivan pääkirjoituksen? Pystytkö tunnistamaan kyseisen juttutyypin?
9. Mihin talouden arviointi (pääkirjoituksissa) perustuu?
10. Missä muissa juttutyypeissä arvioidaan taloutta?
11. Pystytkö erittelemään tyypillistä taloutta arvioivan pääkirjoituksen rakennetta? Onko sinulla jokin kaava mielessäsi, miten sen teet? Mistä lähdet
liikkeelle, mitä sitten ja mitä lopuksi? Pyritkö herättämään jollain tietyllä
tapaa lukijoiden mielenkiintoa?
12. Kun arvioit taloutta, millaisia teesejä (teesi = pääkirjoituksessa esitetty
väite, ohje, kehotus) esität? Millaisten teesien esittämistä varot? Mikä on
taloutta arvioidessa tärkeää? Mitä pitää varoa? Millaisiin johtopäätöksiin
pyrit? Miksi kannattaisi kirjoittaa taloutta arvioiva pääkirjoitus, vaikka
on hyvin epävarma taloudellinen tilanne? Mitä taloutta arvioidessa pitää
muistaa (mielipiteen vahvuudesta)? Mitkä ovat taloutta arvioivan pääkirjoitukset riskit/vaikutukset? Mikä on taloutta arvioivien päääkirjoitusten
vahvuus? Mitä hyvää niissä on? Mitä hyötyä niistä on?
13. Onko teeseistä/arvioista joskus ristiriitaisia mielipiteitä muiden pääkirjoitustoimittajien kanssa vai onko kanta selvä kaikille?
14. Onko talouden arviointi jo sinänsä riittävä sisältö mielipidekirjoitukselle
vai pitäisikö lisäksi esittää jotain konkreettisia ehdotuksia, miten taloutta
kehitetään? Miksi konkreettisia ehdotuksia pitäisi / ei tarvitse olla? Millaisia konkreettiset ehdotukset voisivat olla? Millaisia konkreettisia ehdotuksia on turha tehdä? Kenelle konkreettiset ehdotukset suuntaat?
15. Mihin taloutta arvioivissa pääkirjoituksissa pyritään vaikuttamaan? Mikä
on niiden tehtävä (esim. vaikuttamaan pyrkiminen, tiedottava, opettava)?
Kenelle sanoma osoitetaan (ketkä mahdollisia, mielessä kirjoittaessa)?
16. Pääkirjoitukset ovat mielipidekirjoituksia. Millaisista asioista vältät mielipiteen sanomista? Mitä asioita mielestäni tarkastelet objektiivisesti? Miten
objektiivisuus näkyy pääkirjoituksissa?
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