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Abstract 

 

So-called clickbaits are being used to gain more visitors on links to various kinds of contents 

on the internet. Such headlines are often so cleverly written that they attract readers' attention 

without giving away much actual information about the content. In recent years this style has 

gained popularity among the internet's major news sites despite the constant negative 

feedback from the audience. This study seeks a critical approach to these kinds of news 

headlines in Finnish internet media. I will discuss the matter addressing the sociolinguistic 

perspective on the relationship between language and culture using the critical discourse 

analysis as theoretical frame. The objective of this study is to examine whether this kind of 

journalism endangers the transparency of information dissemination and compromises 

media's duty and role in society. My analysis is based on the collection of source materials 

from the internet in January and February 2017. By pointing out some of the structural and 

linguistic features found in the example cases, I attempt to make veracious suggestions on the 

common usage and characteristics of clickbaits in Finnish media. However, the main purpose 

is to contribute to discussion on how language shapes and relates to reality rather than 

pursuing to provide a complete report on the subject. As expected, in many cases clickbaits 

do hinder the distribution of information although they seem not to be used when reporting 

about the most serious topics. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Esipuhe 

Internetissä, maailmanlaajuisessa tietoverkkojärjestelmässä, julkaistaan päivittäin valtava 

määrä uutta sisältöä. Tarjolla on rajattomasti informaatiota, kuten erilaisia artikkeleita, 

uutistekstejä sekä kuva- ja videomateriaalia. Verkko on täynnä faktaa ja fiktiota, asiaa ja 

viihdettä, hyvää ja pahaa. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana internet on mullistanut 

radikaalisti koko maailmaa ja muokannut globaaleja toimintamalleja. Suuri osa 

yhteiskunnallisesta, sosiaalisesta ja yksityisestä elämästämme on siirtynyt nettiin. Ihmisten 

tapa viestiä ja kommunikoida keskenään on muuttunut. 

Perinteisten printti-, tv- ja radioviestimien rinnalle on internetaikakaudella syntynyt alati 

kasvava joukko erilaisia verkossa toimivia medioita. Tällaiset uutispalveluitakin tarjoavat 

sivustot tavoittavat yleisönsä globaalisti vuorokauden jokaisena hetkenä. Osa niistä kuuluu 

tuttujen tiedotusvälineiden, kuten sanomalehtien ja televisiokanavien, alaisuuteen, toiset ovat 

pienempiä itsenäisiä toimijoita. Jo pelkästään suomenkielisiä nettimedioita on lukemattomia. 

Yksi syy tähän on varmasti se, että kuka tahansa voi teoriassa perustaa oman sivuston. 

Tarjontaa riittää, ja rajanveto luotettavien ja kyseenalaisten palveluntarjoajien välillä voi 

tuottaa vaikeuksia. Internet on kuin aikamme musta aukko – valtava, alati laajeneva ja 

hallitsematon. 

Viime vuosina on puhuttu paljon niin kutsutusta median murroksesta. Sillä tarkoitetaan edellä 

kuvattua tilannetta: perinteisen median kysynnän hiipumista internetmedioiden suosion 

kasvaessa. Nettiartikkelien selaaminen on lukijalle usein ilmaista, minkä vuoksi viestimien on 

täytynyt keksiä toiminnalleen uudenlaisia tulonlähteitä. Tämä on johtanut niin kutsuttujen 

klikkiotsikoiden yleistymiseen. Termillä klikkiotsikko1 tarkoitetaan yleisesti sellaisia 

internetin uutisotsikoita, joiden sisältö pyrkii luomaan lukijalle halun klikata juttu auki. Se 

                                                           
1 Kielitoimiston sanakirja määrittelee klikkausjournalismin journalismiksi, jossa "otsikot laaditaan verkossa niin 
uteliaisuutta herättäviksi, että ne saavat lukijat klikkaamaan otsikkoa ja katsomaan juttua". (ks. 
http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?motportal=80)  
"(on the Internet) content whose main purpose is to attract attention and encourage visitors to click on a link 
to a particular web page." (ks. https://en.oxforddictionaries.com/definition/clickbait)  
"Klikkiotsikko pimittää olennaista tietoa, pahimmillaan se johtaa tarkoituksella harhaan." (ks. 
http://www.journalisti.fi/artikkelit/2016/11/yhden-miehen-taistelu/) 
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siis herättää mielenkiinnon paljastamatta kuitenkaan liikaa oleellista tietoa itse sisällöstä. 

Tämä on palveluntarjoajalle kannattava tapa toimia, sillä mitä enemmän klikkauksia juttu saa, 

sitä enemmän sillä ansaitaan rahaa.  

 

1.2 Aihe, tavoitteet ja tutkimuskysymys 

Tämän tutkielman aiheena ovat klikkiotsikot internetin suomenkielisissä uutispalvelimissa. 

Mukaan on otettu erilaisia otsikoita monista eri lähteistä: suurilta valtakunnallisesti 

tunnetuilta sivustoilta, alueellisilta toimijoilta sekä useilta viihdepainotteista sisältöä 

tuottavilta medioilta. Kaikki otsikot eivät ehkä välttämättä ole suoranaisesti uutisotsikoita, 

mutta ne täyttävät sanastollisesti tai rakenteellisesti klikkiotsikoinnin tunnuspiirteet ja 

toimivat siksi hyvinä esimerkkeinä aiheesta. Hahmottaakseni paremmin erilaisia 

klikkiotsikoita olen lisäksi kokenut oleelliseksi selvittää, millaisiin konteksteihin tämän 

tyyppistä otsikointia voidaan soveltaa ja miten konteksti mahdollisesti vaikuttaa otsikoiden 

olemukseen ja ilmaisukieleen.  

Tavoitteenani on analysoida klikkiotsikoiden sisältöä ja rakennetta sekä niiden kielellisten 

piirteiden että yhteiskunnallisen ulottuvuuden näkökulmasta. Pyrin löytämään ja esittelemään 

niitä tyypillisiä ominaisuuksia, jotka edustavat klikkiotsikoiden tapaa viestiä ja jäsentää 

informaatiota. Tarkoituksenani on tutkimukseni kautta kyseenalaistaa tiedonvälityksen 

sujuvuus sekä pohtia median ja journalismin vastuuta. Mielestäni tämä on tärkeää, koska 

media on vaikuttaja, jonka keskeinen yhteiskunnallinen tehtävä on valvoa ympärillä 

tapahtuvia asioita ja jakaa siitä tietoa eteenpäin. Vaikka klikkiotsikointi ei ainakaan kaikissa 

tapauksissa aiheuttaisi vakavia esteitä tiedon leviämiselle, on se uutena ja kehittyvänä ilmiönä 

kiinnostava tarkastelun kohde. 
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Toivon, että onnistun pohdintojeni ja tekemieni huomioiden kautta luomaan uskottavan 

kuvan klikkiotsikoinnista tyylilajina ja lisäämään tietoisuutta internetviestimien toiminnasta. 

Tutkimukseni myötä haluan jättää jälkeeni sellaisen dokumentin tästä ajasta, josta voisi 

mahdollisesti olla apua myös myöhemmän vertailevan tutkimuksen tekijöille. Kiinnostus 

aihetta kohtaan kasvaa jatkuvasti, ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa toimiva 

Klikinsäästäjä-yhteisö2 tavoittaa päivittäin tuhansittain kiinnostuneita aiheen tiimoilta. 

Erityisen mielenkiintoisen aiheesta tekee mielestäni ajankohtaisuuden lisäksi sen kielen ja 

yhteiskunnan vuorovaikutuksen suhdetta heijastava sosiolingvistinen ulottuvuus. Tämän 

vuoksi olen valinnut kriittisen diskurssintutkimuksen tutkielmani teoreettiseksi 

viitekehykseksi.  

 

1.3 Tutkielman teoreettinen tausta 

Lähestyn tutkimusaihettani kriittisen diskurssintutkimuksen (CDA) kautta. Se pohjautuu niin 

kutsuttuun diskurssianalyysiin, jonka lähtökohtana on, että kieltä käyttämällä luodaan ja 

muokataan ympäröivää todellisuutta. Diskurssianalyysin avulla on pyritty tarkastelemaan 

niitä kielenkäytön ominaisuuksia, jotka vaikuttavat viestien syntymiseen ja niiden 

ymmärtämiseen. Diskurssianalyysiä on sovellettu sekä kieli- että yhteiskuntatieteellisten 

ilmiöiden tarkasteluun, jolloin painotus sosiaalisten rakenteiden ja kielenkäytön välillä on 

vaihdellut aiheen ja halutun näkökulman mukaan. Kriittisen diskurssianalyysin kannalta 

oleellista on nähdä kielenkäytön ja yhteiskunnallisten tapahtumien välinen dialektinen suhde, 

jossa vuorovaikutus molempiin suuntiin on jatkuvaa ja konstruktiivista (ks. esim. Sajavaara 

& Piirainen-Marsh toim. 2000). Kielenkäytöllä on aina myös historiallinen ja poliittinen 

ulottuvuus: se tahtomattaankin ilmentää ajallisesti, kontekstuaalisesti ja ideologisesti niitä 

lähtökohtia, jotka kulloinkin ovat olleet vallalla.    

Diskurssianalyysin juuret ovat kieli- ja yhteiskuntafilosofiassa ja sosiolingvistiikassa. Siihen 

ovat vaikuttaneet muun muassa fenomenologis-hermeneuttiset (Edmund Husserl) ja kriittis-

dialektiset suuntaukset (Karl Marx, Frankfurtin koulukunta) (ks. esim Weiss & Wodak toim. 

2003). Vaikkakin on mahdotonta nostaa tiettyä näkökulmaa tai filosofia tutkimussuuntauksen 

                                                           
2 Lauri Skön perusti Klikinsäästäjä-nimisen Facebook-sivun 24.6.2015. Se on sittemmin kasvanut merkittäväksi 
sosiaalisen median toimijaksi, jonka taustatiimiin kuuluu useita eri ihmisiä. Nykyisin sivustolla on lähes 200 000 
tykkäjää Facebookissa, 40 000 seuraajaa Instagramissa ja 10 000 seuraajaa Twitterissä. Klikinsäästäjä julkaisee 
päivittäin otteita suomalaismedioiden otsikoista, jotka jollain tapaa täyttävät klikkiotsikoinnin tunnuspiirteet 
tai edustavat huonoa journalismia. (ks. https://klikinsaastaja.fi/)  
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teoriapohjan pääasialliseksi innoittajaksi, voidaan kuitenkin todeta erityisesti Michel 

Foucault'lla ja Jürgen Habermasilla olleen tärkeä asema diskurssiteorian epistemologisen ja 

kriittisestä teoriasta ammentavan sosiaalisen vuorovaikutuksen tulkinnan synnyssä. 

Tutkimusmenetelmänä CDA on kuitenkin edelleen verrattain tuore diskurssianalyysin muoto, 

jonka katsotaan lähteneen kehittymään muun muassa Michael Hallidayn systeemis-

funktionaalisen kieliopin pohjalta (ks. esim Fairclough 2003). Aiheesta ovat viime 

vuosikymmeninä kirjoittaneet arvostettuja julkaisuja esimerkiksi professori Norman 

Fairclough ja lingvisti Ruth Wodak, jotka ovat molemmat luoneet tieteellistä uraa 

diskurssianalyysin tutkimuksen ja kehittämisen parissa3.  

Koska kyseessä on kovin heterogeeninen tutkimusala, jonka terminologia on paikoin 

vaihtelevaa, on syytä selventää, että käsitteellä diskurssi tarkoitan omassa tutkimuksessani 

kielenkäyttöä sen laajassa abstraktissa merkityksessä; kirjoitetun kielen yksiköt on eroteltu 

omiksi spesifimmeiksi termeikseen, jotta analyysi säilyisi tarkempana. Diskurssi viittaa siis 

kielenkäyttöön jonkinlaisena sosiaalisen toiminnan muotona (ks. esim Fairclough 1992). 

Kieli ei ainoastaan kuvaa maailmaa, vaan myös aktiivisesti luo, muokkaa ja merkityksellistää 

sitä. Esimerkiksi sanavalinnoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisia mielikuvia 

tai näkemyksiä jostain asiasta välittyy eteenpäin. Jos vaikkapa jonkin lauseen subjekti eli 

tekijä korvataan vaihtoehtoisella sanalla, voi lukijan asenne koko kuvattua tapahtumaa 

kohtaan muuttua hyvinkin paljon. Tämä johtuu siitä, että kielenkäyttö on aina sosiaalisesti 

muovautunutta: sanat eivät ole koskaan täysin neutraaleja, vaan niihin liitettävät asenteet, 

uskomukset ja sosiaaliset identiteetit vaikuttavat tulkintaan.   

Kriittisen diskurssianalyysin tärkeimpiä erityispiirteitä on monitieteisyys. Diskurssien ja 

yhteiskunnan suhteiden riittävä analyysi vaatii sosiologisten ja lingvististen lähestymistapojen 

yhteensovittamista (ks. esim Weiss & Wodak toim. 2003). Kielen diskurssit on tällöin 

ymmärrettävä sekä ympäröivää maailmaa muokkaavana sosiaalisena toimintana että tällaisen 

toiminnan kohteena (ks. esim Fairclough 1995b). Kielenkäyttö on vallankäyttöä, ja CDA:n 

näkökulmasta onkin erityisen mielenkiintoista tutkia niitä vuorovaikutusten prosesseja, jotka 

osaltaan vahvistavat tai heikentävät yhteiskunnassa leviäviä diskursseja. Kuten nimestäkin 

käy ilmi, painottaa CDA aiheiden kriittistä tarkastelua. Pyrkimyksenä on kyseenalaistaa 

                                                           
3 Wodak ja Fairclough toimivat professoreina Lancasterin yliopiston kielitieteiden ja englannin kielen 
laitoksella. He ovat alallaan tunnettuja ja arvostettuja toimijoita, joille kansainvälinen tiedeyhteisö on 
myöntänyt lukuisia tunnustuksia ja palkintoja. (ks. lisää esim. http://lancaster.academia.edu/RuthWodak ja 
http://lancaster.academia.edu/NormanFairclough)  
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vallalla olevia rakenteita ja normeja, nostaa esiin epäkohtia ja saada näin aikaan 

yhteiskunnallista kehitystä. Tällöin on otettava huomioon erityisesti diskursseihin liittyvät 

kontekstuaaliset implisiittiset seikat eli asiayhteyksien julkilausumattomat tai piilossa olevat 

vaikuttajat ja merkitykset (ks. esim. Fairclough 1995b). 

Diskursseja luovia merkityksellistämisen tapoja voivat olla muun muassa kielen 

ideationaaliset, interpersoonaiset ja tekstuaaliset metafunktiot (ks. esim Fairclough 1995a). 

Niiden lähempi tarkastelu voi auttaa jäsentämään tutkimusmateriaalia ja selkeyttämään 

analyysiä. Retoriset keinot ja taustatekijät saadaan näkyviin kysymällä, millaisia 

metafunktioita esimerkiksi jossain tekstissä on sekä miten ja miksi niillä on valtaa tekstin 

sisältöön ja vuorovaikutukseen ulospäin, ts. miten juuri kyseinen teksti rakentaa kuvaa 

maailmasta. Ideationaalisilla metafunktioilla tarkoitetaan tekstiin luodun ympäristön yhteyttä 

todellisuuteen. Kielen avulla rakennettu kuva maailmasta perustuu kielenkäyttäjän 

kokemuksiin ja näkemyksiin. Interpersoonaiset metafunktiot kuvaavat kielen ulkoista 

asennetta ja valtasuhteita, esimerkiksi kirjoittajan ja lukijan suhdetta. Tekstuaaliset 

metafunktiot ovat sanavalintoja ja tekstiin luotuja kielellisiä rakenteita, eli sanastoa, jolla 

informaatio on jäsennetty. 

Diskurssianalyysin kautta voidaan pyrkiä tarkastelemaan ja saamaan näkyväksi sellaisiakin 

diskursiivisia käytänteitä, jotka ovat yhteiskunnassa neutralisoituneita tai joista ei olla aina 

tietoisia. Koska kielenkäyttö peilaa sosiaalisia rakenteita, kuten tietoa ja uskomuksia, 

ryhmien välisiä suhteita ja sosiaalisten identiteettien muodostumista, on se samalla osa 

valtasuhteiden ylläpitämistä ja muokkaamista. Medialla on keskeinen, hallitseva asema 

julkisessa keskustelussa, mikä antaa sille paljon valtaa ja vaikutusmahdollisuuksia 

yhteiskunnallisiin diskursseihin. Diskurssintutkimuksen pyrkimyksenä on tarkastella tällaisia 

taustavaikuttajia ja lisätä yhteiskunnallista ymmärrystä ja tietoisuutta. Kaiken tärkeän 

huomioiminen diskurssianalyysiä tehdessä on toki mahdotonta ja kokonaisuus jää aina 

väistämättä osin vajaaksi (ks. esim. Pynnönen 2009). Oleellista on omassakin 

tutkimuksessani ollut luoda (rajallinen) kuvaus ajankohtaisesta ilmiöstä ja ottaa osaa aiheesta 

käytävään keskusteluun.     

Hyödynnän analyysissäni osittain Anu Pynnösen esseessä "Diskurssianalyysi: Tapa tulkita ja 

olla kriittinen" (2009) esiteltyjä näkökulmia vallankäytön diskursiivisten ominaisuuksien 

hahmottamisesta. Mielestäni Pynnösen esiin nostamat ajatukset sopivat jaottelun malliksi 

omille havainnoilleni ja korostavat sitä näkökulmaa kielenkäytön sosiaalisista vaikutuksista, 
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jota haluan tässä työssä painottaa. Artikkelissa Pynnönen muun muassa esittää, että tekstin 

tavasta representoida eli kuvata maailmaa huokuvat intressit voivat olla huomaamattomia, 

koska ne ovat osa jokapäiväistä, rutiininomaista kielenkäyttöä, ja että haastamattomina 

diskurssit voivat päästä rajoittamaan ymmärrystämme ja tietämystämme. Aineistoanalyysini 

koostamiseen ja muotoiluun valitut lähestymistavat eivät tietenkään vielä sellaisinaan riitä 

tuomaan esille kaikkia niitä ominaisuuksia, joita diskurssintutkimuksessa voitaisiin tekstistä 

havaita, mutta ne luovat kelvollisen rungon tämänkaltaiselle rajatun kokoiselle tutkielmalle. 

 

2 TUTKIMUSAINEISTO 

 

2.1 Tutkimusaineiston esittely 

Tutkimukseni pääasiallinen tarkoitus on kartoittaa, minkälaisia klikkiotsikoita 

uutispalveluiden tarjoajat julkaisevat tällä hetkellä verkossa. Tarkastelun kohteeksi on täten 

valittu aineistoa useilta suomenkielisiltä internetin uutissivustoilta. Luvussa 2.3 on eritelty 

tarkemmin käyttämäni lähdesivustot ja niiden sijoittuminen suomalaiseen mediakenttään. Itse 

artikkelit on listattu aivan viimeiseksi liitteeseen "verkkoviitteet". Koska mukana on melko 

kirjava joukko uutispalvelimia ja -toimituksia, vaihtelevat myös otsikoiden aiheet ja 

kirjoitustyyli – osa edustaa selkeästi perinteisempää uutisjournalismia, osa taas lähinnä 

kevyttä viihdepuolta. Moni sivusto tarjoaa rinta rinnan tätä kaikkea. Koska tutkimusaiheenani 

ovat erilaiset suomenkieliset klikkiotsikot, olen kokenut monipuolisen lähdeaineiston 

analyysin kannalta tärkeäksi.  

Kaikki tarkastelun kohteena olevat otsikot täyttävät mielestäni jollain tavoin klikkiotsikoinnin 

tunnusomaiset piirteet, joita on kuvailtu yleisesti kohdassa 1.1. Olen tehnyt valinnat parhaan 

ymmärrykseni ja osaamiseni mukaan. Haluan kuitenkin korostaa sitä, ettei klikkiotsikointia 

ole vielä tutkittu riittävästi ja että oma analyysini sekä materiaali, johon se pohjautuu, tarjoaa 

yksinään vielä melko rajallisen näkökulman aiheeseen. Vertailevaa tutkimusta esimerkiksi 

internetjournalismin ja perinteisten tiedotusvälineiden toiminnasta tarvitaan tulevaisuudessa 

paljon. Alalla eletään tällä hetkellä isojen muutosten aikaa, ja voidaan olettaa, että yhä 

suurempi osa kuluttajista valitsee tulevaisuudessa uutisten lukemisen verkossa vaikkapa 

paperisen sanomalehden sijaan. 
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Aineisto on kerätty internetin uutisvirrasta tammi-helmikuussa 2017 (23.1.2017 - 9.2.2017). 

Työn helpottamiseksi olen käyttänyt hyväkseni Ampparit-nettiportaalia, joka kokoaa yhteen 

eri medioiden tuottamat uutisotsikot linkeiksi, jotka ohjaavat lukijan suoraan kyseisten 

tiedotusvälineiden sivuille4. Työtä ovat osittain vaikeuttaneet monien 

verkkopalveluntuottajien käyttämät niin kutsutut maksumuurit. Ne rajoittavat ilmaista 

lukuoikeutta, millä pyritään saamaan kuluttaja maksamaan lukemastaan journalismista myös 

verkossa. Esimerkiksi suurin osa suomalaisista päivälehdistä hyödyntää joko nk. Freemium-

mallia, jolloin osaa sisällöstä pääsee lukemaan ilmaiseksi ja osa on vain maksavien tilaajien 

käytössä, tai tarjoaa mittaroitua lukuoikeutta eli päästää lukijan tutustumaan muutamaan 

artikkeliin ennen maksun pyytämistä (ks. esim. Vehkoo 2016). Mukana olevat otsikot ovat 

kaikki sellaisia, joiden yhteydessä olevan artikkelin olen päässyt lukemaan tarkasteluhetkellä 

esteettä.   

 

2.2 Aikaisempi tutkimus 

Klikkijournalismi on herättänyt runsaasti keskustelua viime vuosina, mutta siitä on tehty 

vasta vähän suomenkielistä tutkimusta. Sini Leppänen on tehnyt aiheesta pro gradu -

tutkielman Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksella vuonna 2016. Siinä Leppänen 

tarkastelee Klikinsäästäjä -sivustolla julkaistuja otsikoita ja esittelee niitä kielellisiä piirteitä, 

joista syntyy klikkiotsikoille tyypillinen tapa jäsentää informaatiota ja kuvata käsiteltyjä 

aiheita otsikoissa. Leppäsen mukaan ilmiössä on laajasti katsottuna kyse brittiläisen 

kielifilosofi Paul Gricen määrittelemän yhteistyön periaatteen rikkomisesta. Kaikki Leppäsen 

tutkimusaineiston otsikot toimivat jollain tapaa vastoin Gricen neljää keskustelun maksiimia: 

 

(i) Määrän maksiimi, jonka mukaan puhujan tulee olla niin informatiivinen kuin on tarpeellista. 

(ii) Laadun maksiimi, jonka mukaan puhujan pitää sanoa vain se, minkä uskoo olevan totta ja 

mistä on todisteita.  

(iii) Relevanssin maksiimi, jonka mukaan puhujan tulee pysyä asiassa.  

(iv) Tavan maksiimi, jonka mukaan puhujan tulee olla selkeä, järjestelmällinen ja 

lyhytsanainen. (Grice 1975: 45–46.)  

 

                                                           
4 Ampparit.com on vuodesta 2004 toiminut mainostulorahoitteinen palveluntarjoaja, joka pyrkii julkaisemaan 
sivustollaan lähes kaikkien suomalaisten tiedotusvälineiden internet-otsikot reaaliajassa. (ks. esim. 
http://yle.fi/uutiset/3-6152646 ; http://yle.fi/uutiset/3-5853614)  
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Analyysissään Leppänen luokittelee keinot maksiimien rikkomiseen 14 kategoriaan, joita 

ovat demonstratiivipronominit, kysymykset, proadverbit, yleissubstantiivit, direktiivit, väärät 

mielikuvat, kiertoilmaukset, hyponymia, homonymiä, polysemia, pakollisen argumentin 

puuttuminen, liioittelu, kesken loppuvat otsikot sekä hyvät, mutta katteettomat otsikot ja 

persoonapronominit. Tutkimuksesta selviää muun muassa, että klikkiotsikot ovat usein 

tarpeettoman epätarkkoja moniosaisia yhdistelmäotsikoita, jotka voivat johtaa harhaan tai 

synnyttää vääriä tulkintoja. Otsikoille ei löydy sisällöstä katetta ja/tai ne jättävät jotain 

olennaista kertomatta lukijalle.  

Johannes Koponen ja Juha Leppänen ovat kirjoittaneet mediatalojen tavasta mitata 

verkkolevikkiään klikkausten määrän mukaan artikkelissa Älä klikkaa tätä otsikkoa! (2013). 

He toteavat klikkausten ohjaavan toimituskäytäntöjä jo siinä määrin, että tällainen 

journalismi "luopuu vapaaehtoisesti yhteiskunnallisesta tehtävästään jakaa tietoa, ottaa kantaa 

ja ennen kaikkea vahtia valtaa". Koposen ja Leppäsen mukaan juttujen saaman huomion 

kannalta voisi kuitenkin olla mielekkäämpää mitata klikkausten ja jakojen sijaan itse 

lukemiseen käytettyä aikaa. Tämä tukisi sekä pyrkimystä monipuolisempaan sisältöön että 

kertoisi mainostajille kauanko tuotteet saavat ohessa näkyvyyttä ajallisesti. Kirjoittajat tuovat 

esille sen, että kysyntää ja tarvetta monenlaiselle journalismille on median murroksesta 

huolimatta tulevaisuudessakin. Mittaamalla eri tavoin lukijoiden käyttäytymistä 

kannustettaisiin toimittajia panostamaan verkkojutuissakin enemmän itse sisältöön eikä vain 

sisältöön pääsyyn.  

Otsikkorakenteiden tutkimuksesta mainittakoon esimerkkinä Ralf Vahteran Vaasan 

yliopistossa vuonna 2009 julkaistu väitöskirja suomen- ja ruotsinkielisten sanomalehtien 

syntaktis-semanttisista otsikkotyypeistä. Klikkiotsikointi itsessään on globaali ilmiö, jota on 

käsitelty myös kansainvälisesti. Englanninkielisiä artikkeleita aiheesta on luettavissa 

internetissä muun muassa SAGE Journals -sivustolla, joka toimittaa eri alojen tieteellisiä 

julkaisuja. Toivon, että omassa työssäni korostuva diskurssianalyyttinen ote tuo osaltaan 

uudenlaista sosiolingvististä näkökulmaa aiheeseen.  

 

2.3 Klikkiotsikot eri viestimissä 

Esittelen tässä kohtaa lyhyesti aineistoanalyysissäni mukana olevat uutispalvelimet. Olen 

pyrkinyt ottamaan huomioon sekä levikiltään Suomen suurimmat julkaisijat että useat 

pienemmät sivustot, jotta esimerkkejä tulisi mahdollisimman monenlaisista lähteistä. Aineisto 
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ei ole aukoton eikä kata kaikkea suomenkielistä uutistarjontaa netissä. Joistakin lähteistä 

otsikoita on runsaasti, toisista vähemmän. Tähän ovat vaikuttaneet aineiston keruuseen 

käytetyn ajan lisäksi kunkin sivuston julkaisujen luonne ja yleinen linja. On selvää, että 

esimerkiksi iltapäivälehtien kielenkäyttö eroaa päivälehtien tyylistä ja niiden otsikotkin 

voivat usein olla raflaavampia. Mitään lähdettä ei ole tahallaan suosittu tai jätetty vaille 

huomiota, vaan esimerkit on valittu puhtaasti otsikoiden perusteella. Määrällisistä ja 

laadullisista eroista huolimatta olen löytänyt klikkiotsikoita lähes kaikkien tärkeimpien 

suomalaismedioiden verkkojulkaisuista. Jaottelun mallina olen käyttänyt Sanomalehtien 

liiton listausta, joskin tehnyt siihen tarpeen mukaan omia muutoksia. 

Päivälehdet ovat maksullisia, vähintään kerran viikossa ilmestyviä painettuja sanomalehtiä, 

jotka koostuvat monipuolisesta sisällöstä. Aineistossani niitä ovat Tampereen seudulla 

ilmestyvä Aamulehti, päijäthämäläinen Etelä-Suomen Sanomat, forssalainen Forssan lehti, 

Suomen suurin sanomalehti Helsingin Sanomat ja sen perjantaisin ilmestyvä Nyt-liite, 

Jyväskylän seudun Keskisuomalainen, hämeenlinnalainen Hämeen Sanomat, seinäjokelainen 

Ilkka, Kajaanissa ilmestyvä Kainuun Sanomat, Oulun seudun Kaleva, joensuulainen 

Karjalainen, Lapissa ilmestyvä Lapin kansa, Meri-Lapin alueen Pohjolan sanomat (jonka 

tuotanto yhdistettiin sittemmin Lapin Kansaan), porilainen Satakunnan Kansa, Kuopiossa 

toimiva Savon Kansa ja turkulainen Turun Sanomat.         

Kaupunki- ja paikallislehdet ovat painettuja alueellisia ilmaisjakelulehtiä. Valtakunnallisesti 

katsottuna niiden levikki on pientä, mutta internetin aikakaudella mahdollisuudet tavoittaa 

lukijoita verkossa ovat näidenkin lehtien osalta huomionarvoiset. Tässä tutkimuksessa lehtiä 

edustavat Helsingin Uutiset, Mäntsälän Uutiset, Tamperelainen, Länsiväylä, Lappeenrannan 

Uutiset, Imatralainen, Itä-Savo, Uutisvuoksi, Äänekosken Kaupunkisanomat, Kymen 

Sanomat, Turkulainen, Ylöjärven Uutiset, Pohjalainen, Uusi Lahti, Nurmijärven Uutiset, 

Uusimaa, Länsiväylä, Lappeenrannan Uutiset, Imatralainen, Itä-Savo, Uutisvuoksi, 

Äänekosken Kaupunkisanomat, Kymen Sanomat, Turkulainen, Pohjalainen, Uusi Lahti, 

Nurmijärven Uutiset ja Uusimaa. 

Iltapäivälehtiä ilmestyy Suomessa kaksi: Iltalehti ja Ilta-Sanomat. Molemmat ovat suuria 

toimijoita, jotka tavoittavat päivittäin valtavan määrän lukijoita. Iltalehti kertoo painetun 

lehtensä lukijamäärän olevan 287 000 ja iltalehti.fi:n viikkokävijöiden määrän 1 300 000. 

Sanoma-konsernin verkkosivuilla todetaan Ilta-Sanomat-median tavoittavan yhteensä yli 3,2 

miljoonaa lukijaa. 
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Erikoislehdiksi olen laskenut johonkin tiettyyn aihealueeseen keskittyvät painetut sanoma- tai 

aikakauslehdet. Tutkimusaineistossa niistä mukana ovat vasemmistolainen Kansanuutiset, 

sijoituslehti Arvopaperi, teknis-taloudellinen Tekniikka&Talous, markkinointiviestinnän ja 

median ammattilaisten lehti Markkinointi&Mainonta, talousmedia Kauppalehti, niin ikään 

talouteen ja sijoittamiseen keskittyvä Talouselämä, autoilu- ja teknisaiheinen Tekniikan 

Maailma, sensaatiohakuiset viihdelehdet Seiska ja Hymy, naistenlehdet Anna ja Me Naiset, 

tieto- ja viestintätekniikasta kirjoittava Tivi ja elokuvalehti Episodi. 

Verkkolehdet ovat sellaisia toimijoita, joilta ei ilmesty lainkaan painettua sisältöä. 

Tutkimusaineistoon niistä ovat valikoituneet viihteellinen Iltamakasiini, talousaiheinen 

Taloussanomat, kokoomuslainen Verkkouutiset, riippumaton uutis- ja lifestyle-media Päivän 

Lehti, mobiiliteknologiasta kirjoittava Puhelinvertailu ja uutis- ja blogiportaali Uusi Suomi.  

Televisio- ja radiokanavien alaisuudessa toimivista nettimedioista mukana on Suomen 

valtakunnallinen julkinen tiedotusvälineyhtiö Yleisradio eli Yle, Suomen suurin kaupallinen 

tv-kanava Mtv sekä alueelliset Radio Mikkeli ja Radio Kuopio. 

Muiden verkkomedioiden sisältöä on kerätty seuraavista lähteistä: Voice, Mesta.net, 

Findance.com, Suomikiekko, Mobiili.fi, Viisi tähteä, Suomi F1, Stara ja Rantapallo.fi. 

 

3 AINEISTOANALYYSI 

 

Tässä luvussa käsittelen otsikoiden aihemaailmaa ja julkaisupaikkoja, nimeämistä ja 

kuvaamista, argumentaatiota ja retorisia keinoja sekä sanastollisia ja rakenteellisia piirteitä. 

Median tehtävä on pitää yllä julkista keskustelua nostamalla esiin erilaisia aiheita ja teemoja. 

Aiheet, jotka kulloinkin ovat esillä tai hallitsevat keskustelua, konstruoivat yhteiskunnallisia 

diskursseja ja ideologioita. Yhteiskunnassa vallalla olevat diskurssit määrittelevät 

maailmankuvaa ja maailmankatsomusta. Erilaiset diskurssit kilpailevat jatkuvasti vallasta ja 

pääsystä esille. Jotkin niistä saavat dominoivan aseman suhteessa toisiin, jolloin niistä voi 

muodostua ikään kuin eräänlaisia totuuksia tai kyseenalaistamattomia oletuksia. Asioiden tila 

näyttäytyy vallitsevien diskurssien hallitessa todellisuuskäsityksiä aina tällaisten "totuuksien" 

suodattamana. Kaikki kulttuurit ja ihmisyhteisöjen toiminta peilaavat arvoja ja 

moraalikäsityksiä, jotka ovat rakentuneet kulloinkin vallinneiden totuusarvojen varaan, koska 

määräävä asema on taannut niille tällaisen legitimiteetin.  
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Diskurssien vuorovaikutus ei toki käytännössä ole välttämättä kovin selvää tai yksinkertaista. 

On ilmeistä, ettei kaikilla niillä voi tai kuulukaan olla samanlaisia vaikuttamisen 

mahdollisuuksia, sillä maailmassa ilmenevien diskurssien frekvenssi on hallitsematon ja 

epätasainen. On hyvä kuitenkin tiedostaa niiden olevaisuus ja kyky identifioida 

ymmärrysjärjestelmiä. Tätä näkökulmaa olen halunnut tuoda tekstissä esiin. Erilaiset "äänet" 

siis syntyvät ja osallistuvat ihmisten välisen todellisuuden luomiseen ja muokkaamiseen. 

Media on yksi yhteiskunnallisista vaikuttajista, joka toimii diskurssien levittäjänä ja 

äänitorvena. Se käyttää merkittävää valtaa suhteessa siihen, millaiset diskurssit pääsevät 

esille tai millaiset hiljennetään, vaiennetaan, unohdetaan ja marginalisoidaan. Täten media 

pääsee osaltaan vaikuttamaan ideologioihin ja sitä kautta toimintatapoihin.  

Tarkastelen seuraavassa alaluvussa lyhyesti sitä, millaisia aiheita aineistoni otsikoissa on 

käsitelty. Kohdassa 3.2 esittelen, millaisia sanoja ja ilmaisuja otsikoihin on valittu ja miten 

niillä voidaan vaikuttaa lukijaan ja kontekstiin. Alaluvussa 3.3 analysoin aineistosta 

poimittujen esimerkkitapausten argumentaatiota ja retorisia keinoja. Alaluvussa 3.4 nostan 

esiin joitakin klikkiotsikoille tyypillisiä sanastollisia piirteitä. Kohtaan 3.5 olen valinnut 

muutamia otsikoita, analysoinut niitä lyhyesti ja tarjonnut niille selkeämpiä vaihtoehtoisia 

vastineita. Viimeisessä alaluvussa pohdin klikkiotsikoiden vaikutusta julkiseen keskusteluun 

ja esillä olleisiin diskursseihin ottamalla kantaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpista 

kertoviin otsikoihin.  

 

3.1 Aiheet ja julkaisupaikka 

Tutkimusaineiston otsikoiden aiheet ovat monenkirjavia. En edes pyri käymään läpi niitä 

kaikkia, vaan keskityn muutamiin kuvaaviin esimerkkeihin. Koska aineistoa on kymmenistä 

eri lähteistä, voidaan lähtökohtaisesti olettaa jo pelkän julkaisupaikan vaikuttavan siihen, 

mistä on haluttu kirjoittaa.  

Päivälehdet tiedottavat yleensä monenlaisista asioista. Niinpä niiden verkkojulkaisuissakin 

käsitellään kirjavia aiheita arkipäivän elämästä politiikkaan ja urheiluun. Aineistoni 

päivälehtien otsikot liittyvät juttuihin, joissa kerrotaan muun muassa asumisesta, 

Seitsenhenkinen perhe osti omakotitalon Vaasasta – Yläkerran lipaston takaa paljastui 

järkyttävä yllätys (Juujärvi, Tiina/Ilkka); kotimaan politiikasta, Tekeekö hallitus Suomen 

ennätyksen päätösten perumisessa? (Rautio, Tuulia/Hämeen Sanomat); maantieteestä, Mount 
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Everest mitataan uudestaan: Onko maailman korkein vuori kutistunut? (Tiihonen, Iida/Savon 

Sanomat); säästä, Erikoinen sääilmiö ihastutti: "On harvinainen tilanne, eikä sellaista 

tapahdu kauhean usein" (Räsänen, Jukka-Pekka/Savon Sanomat) ja työelämästä, Nyt puhuvat 

Suomen parhaiden työpaikkojen rekrytoijat: Kerro tämä työhaastattelussa (Seuri, 

Ville/Helsingin Sanomat).  

Kaupunkilehtien artikkelien voisi odottaa eroavan siinä määrin muiden medioiden 

kirjoituksista, että niiden sisällössä olisi havaittavissa paikallisuutisten korostuminen. Vaikka 

tämä voi osittain olla totta, eivät paikalliset aiheet kuitenkaan nousseet tämän tutkielman 

aineiston perusteella merkittävästi esiin. Asiaan saattaa vaikuttaa se, että monet toimittajat 

työskentelevät nykyisin niin kutsuttujen yhteistoimitusten palveluksessa, jolloin sama 

materiaali saatetaan julkaista useissa samaan mediakonserniin kuuluvissa viestimissä. 

Aiheita, joista paikallislehtien jutut kertoivat, olivat esimerkiksi vaaralliset tuotteet, Karu 

lista: leluja, sähkölaitteita, ilotulitteita... – Nämä 240 vaarallista tuotetta vedettiin pois 

markkinoilta (Pietiläinen, Jari/Lappeenrannan Uutiset); koululaisten käytös, Miksi 

koululainen häiriköi ja kiusaa? Maailmaa nähnyt konkarikasvattaja kertoo, mikä Suomen 

kouluissa on pielessä (Riihola, Katja/Imatralainen); rahapelit, Nettiporukka nappasi 

päävoiton veikkaamalla kaikki numerot väärin – tänne voitot matkaavat (Helsingin Uutiset); 

ruisleipä, Suomen kansallisruoka on nyt valittu – Jopa karjalanpaistikin jäi kakkoseksi 

(Pietiläinen, Jari/Tamperelainen) ja kasvishampurilainen, Tämä proteiinipommi tulee tänään 

Hesburgerin hampurilaisvalikoimiin – "Kaikki peräisin Suomesta" (Pietiläinen, 

Jari/Imatralainen). 

Viihteellisempää sisältöä tuottavat iltapäivälehdet uutisoivat nekin erilaisista aiheista. Ilta-

Sanomien ja Iltalehden internetsivuilla on omat osionsa muun muassa urheilulle, asumiselle, 

säälle, taloudelle, tyylille, ruoalle, matkailulle, terveydelle, varsinaisille uutisille ja tietysti 

viihteelle. Klikkiotsikoiden aiheina olivat tammi-helmikuussa 2017 muun muassa 

Yhdysvaltain tuore presidentti Donald Trump, Trumpin ensitempaukset hämmentävät 

tutkijaa: Fokus väärässä kohtaa – "Ehkä Trumpin egolle on niin tärkeää..."  (Virolainen, 

Antti/Ilta-Sanomat); jauheliha, Sika-nauta, nauta-sika, paistijauheliha... Tiedätkö 

jauhelihojen erot? (Paavilainen, Kaisa/Ilta-Sanomat), Muistatko milloin valmiit 

jauhelihapaketit tulivat kauppoihin? Ei siitä niin pitkä aika ole (Paljakka, Eeva/Iltalehti); 

Oscar-gaala, Disneyn animaatiolegenda riemuitsee Oscar-ehdokkuudestaan – odottaa 

juhlissa erityisesti yhtä asiaa (Topelius, Taneli/Ilta-Sanomat); sisustaminen, Näitä 

sisutussääntöjä voi rikkoa (Hawkings, Sari/Iltalehti); jääkiekko, Tuukka Rask epäkiitollisen 
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tehtävän edessä – tähdistöpelin sääntö yllätti täysin: "Ei herranjestas" (Hoffrén, Sami/Ilta-

Sanomat) ja matematiikka, Osaatko ratkaista tämän kiperän matemaattisen arvoituksen? 

(Määttänen, Juuso/Iltalehti).  

Monet tutkimuksessani mukana olevat erikoislehdet ovat ainakin nimellisesti profiloituneet 

johonkin tiettyyn aihealueeseen tai kohderyhmään. Tämä ei kuitenkaan näyttäisi estävän niitä 

kirjoittamasta myös muista kuin oman alansa aiheista. Tekniikkalehti voi julkaista artikkelin 

vaikkapa huonekasveista, Puhdistaako huonekasvi sisäilmaa vai ei – enemmän krittiikkiä 

kuin kiitosta (Leino, Raili/Tekniikka&Talous); jäätiköistä, Massiivinen repeämä 

Etelämantereella on kasvanut jo 10km tänä vuonna – Iso hetki lähellä jo viikkojen päästä? 

(Gustavsson, Joonas/Tekniikan Maailma) tai Facebookin käytöstä, Yllättävän moni kertoo 

tunkeutuneensa salaa läheisensä Facebook-tilille – 5 motiivia (Gustavsson, Joonas/Tekniikan 

Maailma). Joissain tapauksissa on ehkä vaikea sanoa, vastaako juttu lehden ilmoitettua linjaa. 

Aineiston perusteella voidaan ainakin todeta, että klikkiotsikoita osataan näissäkin lehdissä 

tuottaa aiheesta kuin aiheesta, kuten esimerkiksi Wäinö Aaltosen museon logosta, Logo kuin 

kopio toisesta: "Näitä sattumia vain joskus tulee" (Tamminen, 

Maija/Markkinointi&Mainonta); kesäfestivaalista, Ilosaarirock kiinnitti nimekkäitä esiintyjiä 

– harvinaislaatuinen esitys huipentaa tapahtuman (Markkinointi&Mainonta); 

bioterrorismista, Bill Gates varoitti uudesta uhkasta: "Voi muodostua vakavaksi ongelmaksi" 

(Nykänen, Maria/Tivi), sukupuolitaudeista, Puolet miehistä kantaa tätä sukupuolitautia! 

(Seiska) ja it-tukihenkilöistä, It-tukihenkilöt paljastavat: näin puijaamme ihmisiä (Tivi). 

Verkkolehtien jutuissa aiheina olivat muun muassa ruokakauppojen hinnat, Katso listat: Näin 

on käynyt S- ja K-ryhmien alentamille hinnoille (Ranta, Elina/Taloussanomat); liikenne, 

Autoilija, varaudu tähän: ruuhkamaksut tulevat, ajaminen kallistuu?; kirjallisuus, George 

Orwellin klassikkokirja viedään käsistä – kustantaja tilasi uusintapainoksen (Metelinen, 

Sami/Verkkouutiset); verkkotunnukset, Mitä ihmettä – ruotsalaisfirma kaappasi 

urheilutähtien ja poliitikkojen nettiosoitteet? (Kallonen, Kari/Päivän Lehti); riisipiirakat 

Lenkkimakkara on syrjäytetty – IS: Lentokentän Alepassa uusi hittituote (Jokinen, 

Riikka/Iltamakasiini); velkaantuminen, Vakava varoitus suomalaisten velkaantumisesta: 

"Pelivaraa on hyvä jättää" (Incoronato, Kaija/Uusi Suomi) ja geenit Tutkimus: Ihmisistä on 

tulossa idiootteja (Uusi Suomi). 

Tv- ja radiokanavien nettisivuilta poimittujen uutisten aiheista voidaan mainita esimerkkeinä 

Brexit, Milloin Britannia eroaa Euroopan unionista? Tätä oikeuden päätös tarkoittaa (Pye, 



   
 

  17 
 

Minna/Yle); ugandalaiset sarvikuonot, Yle sarvikuonoja jäljittämässä – Uhanalaista lajia 

suojellaan oman hengen uhalla: "Piiloutukaa ison puun taakse" (Frilander, Jenni/Yle); 

alppihiihto, "Andreas Romarin paikka olisi ollut MM-kisoissa" – kuinka kauan alppitähden 

osallistumisesta neuvoteltiin? (Vanhatalo, Nina & Visuri, Roope); tatuoinnit, Mika Kanninen 

maksoi 20 000 euroa, jotta sai vartalonsa täyteen tatuointeja – "Jos rupean jotakin 

tekemään..." (Hämäläinen, Veli-Pekka/Yle); tasa-arvoinen avioliittolaki, Avioliittolain 

muutos: Pieni joukko joutuu purkamaan parisuhteensa rekisteröinnin, jos aikoo avioliittoon 

(Niiranen, Pekka/Yle); tomaatit, Karu totuus kauppojen tomaateista: "Ihmiset päätyvät 

saamaan täyttä sontaa" (Mtv Lifestyle); Dondald Trumpin lempiruoka, Arvaatko Donald 

Trumpin lempiruoan? Myös suomalaisille tuttu herkku (Mtv Lifestyle) ja vesivahinko, 

Mittava vesivahinko Mikkelin Sokoksella – katso kuvat! (Radio Mikkeli). 

Muu verkkomedia kirjoitti esimerkiksi Itämeren pohjassa havaitusta tunnistamattomasta 

esineestä, Itämeren pohjassa lepäävä outo esine kiinnostaa kansainvälisesti – varsin hurja 

teoria julki (Viihde/Findance.com); Kuudes aisti –elokuvasta, Tänään tv:ssä Bruce Willisin 

ylistetty jännityselokuva, jonka loppu shokeeraa (Rapila, Senja/Voice.fi); meikkaamisesta, 

Miltä näyttävät kevään meikkitrendit? Suomalaismeikkaaja paljastaa (Saarinen, 

Reija/Voice.fi); suihkussa käymisestä, Suihkussa ei saisi käydä joka päivä – ikäviä 

vaikutuksia elimistöön (Heikkilä, Annukka/Stara.fi); iPhonesta, Tiesitkö? Kaikki vinkit ja 

ohjeet iPhonen käyttöön löytyvät näin (Laakso, Janne/Mobiili.fi); häistä, 10 asiaa, jotka 

sulhasten täytyy tietää ennen häitä (Stara.fi); jääkiekosta, Wayne Gretzky ja Mario Lemieux 

nimesivät nykyajan parhaan pelaajan – "Näin se vain on" (Suomikiekko.com); avaruudesta, 

Venäjältä varoitettiin Nasankin havaitsemasta maapalloa uhkaavasta vaarasta – takaraja 16. 

helmikuuta (Findance.com); Netflixistä, Tänään Netflixissä: tätä ei suoratoistopalvelulta 

osattu odottaa (Findance.com) ja formuloista, Kova arvio Valtteri Bottakselta: "He tulevat 

voittamaan maailmanmestaruuden – se on vain ajan kysymys" (SuomiF1). 

Aineiston perusteella näyttäisi voitavan esittää, että suomalaismediat laativat klikkiotsikoita 

melkeinpä aiheesta kuin aiheesta. Huomioitavaa on kuitenkin, ettei kaikkein vakavimmista 

uutisista ilmeisesti haluta kirjoittaa yhtä vapaasti, sillä tutkimuksessa ei löytynyt otsikoita 

vaikkapa pahoista ajankohtaisista tapaturmista, sodista, terrorismista tai katastrofeista.     
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3.2 Nimeäminen ja kuvaaminen  

Seuraavaksi tarkastelen, millaisia nimityksiä otsikoissa on käytetty viittaamaan käsiteltyihin 

ilmiöihin. Nimeämisen tehtävä on ilmentää maailmaa kielellisesti esittämällä asiat erilaisin 

nimityksin. Ei ole suinkaan samantekevää, millaisia ilmauksia kulloinkin käytetään, sillä 

sanojen pienetkin merkityserot voivat muuttaa niistä syntyviä mielikuvia. Kielellä voidaan 

myös kuvailla ja luoda erilaisia representaatioita. Nimeämisellä ja kuvaamisella on suora 

yhteys diskursseihin ja niiden välittämiin merkityksiin, jotka puolestaan vaikuttavat erilaisten 

käsitysten muodostumiseen ja ymmärrykseemme maailmasta. Median jakama informaatio 

levittää erilaisia kielellisiä representaatioita, jotka pääsevät kiertämään vapaasti julkisuudessa 

ja vaikuttamaan ajatuksiin, uskomuksiin ja mielipiteisiin. Kielellä leikittely voi yhtäältä olla 

rikkaus, mutta sanavalinnoilla voidaan toisaalta myös korostaa tiettyjä näkökulmia tai 

arvottaa asiasisältöjä yksipuolisesti.  

Moni otsikoista välttää paljastamasta suoraan, mistä juttu kertoo, korvaamalla yksinkertaisia 

sanoja pitkillä kuvailuilla esimerkiksi jostakin toiminnasta tai sen tuloksista. Otsikko 

Personal trainer suosittelee: Älyttömän helppo harjoitus, joka polttaa rasvaa tehokkaasti 

(Mtv Lifestyle) toimii tällä tavalla. Jutussa kerrotaan, että kävely on suositeltava 

liikuntamuoto, mutta otsikkoon on haluttu panna vain sana "harjoitus" ja sille muutama 

adjektiivimäärite. Lukija ei pysty otsikon perusteella päättelemään, että artikkelin aiheena on 

kävely. Saman tyyppiseen ratkaisuun on päädytty myös seuraavassa:  BBC:n suosikkisarjan 

päätähti jättää roolin – korvaajaksi vedonlyöjien suosikkina James Bondista tuttu nimi 

(Mesta.net). Sekä sarjan nimi (Doctor Who) että mahdollisen tulevan näyttelijän nimi (Ben 

Whishaw) on korvattu pitkillä kiertoilmauksilla. Kolmas vastaava esimerkki, Tänään on yksi 

sota-, tiede- ja taidehistorian merkittävimmistä päivämääristä (Mtv Uutiset), yrittää kertoa 

27.1. vietettävästä vainojen uhrien muistopäivästä. Otsikot muistuttavat ikään kuin 

arvausleikkiä: lukijalle annetaan kasapäin vihjeitä, mutta vastaus paljastuu vasta klikkauksen 

takaa. 

Myös metaforia suositaan joissain tapauksissa kuvauksen keinona. Otsikossa Liikennetohtori 

vastaa: Miksi Tunturikadulla ollut reilun vuoden ajan liikenteellinen villi länsi? (Grönroos, 

Arto/Aamulehti) rinnastetaan tamperelaisella autotiellä sattuneet liikennerikkomukset villiin 

länteen. Valkoisen talon pääneuvonantajaa Stephen Bannonia taas kutsutaan "takapiruksi", 

joka "vetelee lankoja kulissien takana": Tässä Trumpin on todellinen takapiru, joka vetelee 

lankoja kulissien takana: "Pimeys on hyvästä" (Vuortama, Juri/Ilta-Sanomat). Otsikossa 
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Rumasta ankanpoikasesta kuoriutui seksikäs kaunotar (Pänkäläinen, 

Seppo/Keskisuomalainen) on hyödynnetty intertekstuaalista viittausta H. C. Andersenin 

satuun "Ruma ankanpoikanen". Juttu kertoo ulkonäköään muuttaneesta naisesta, josta 

käytetään nimityksiä "ruma ankanpoikanen" ja "seksikäs kaunotar". Molemmat termit ovat 

merkityksellistäviä, ja niistä luoduilla täysin vastakkaisilla identiteeteillä synnytetään vahva 

kontrasti, joka iskostetaan lukijan mieleen jo ennen varsinaisen artikkelin lukemista. Ilmaus 

"ruma ankanpoikanen" luo negatiivista mielikuvaa "seksikäs kaunotar" -vaihetta edeltäneestä 

tilanteesta, joka taas edustaa jotakin positiivista ja tavoiteltavaa. Lukija ikään kuin opetetaan 

jo otsikossa suhtautumaan jutun sisältöön toimittajan korostamasta näkökulmasta. Otsikon 

synnyttämä konteksti vahvistaa kyseenalaista naiskuvaa esittämällä jutun nainen ennen 

laihtumista ja kehonmuokkausta "rumana ankanpoikasena" ja myöhemmin ulkonäöltään taas 

"seksikkäänä kaunottarena".  

Seuraava otsikko, Mitä vaaroja suomalaiset kohtaavat maailmalla? Tämän takia sinäkin 

tarvitset matkavakuutuksen (Hietala, Maria/Iltalehti 2017), käyttää hyväksi kansallisuus-

diskurssia. Siinä kysytään, mitä vaaroja suomalaiset kohtaavat maailmalla, minkä jälkeen 

puhutellaan lukijaa: "tämän takia sinäkin tarvitset matkavakuutuksen". Lukija siis 

johdatellaan identifioimaan itsensä suomalaiseksi. Kirjoituksessa neuvotaan matkailijoita 

valitsemaan oikeainlainen matkavakuutus. Jutun sisältö on informatiivinen, mutta siinä 

mainitut mahdolliset vahingot lomamatkalla eivät ole sellaisia, joita sattuu vain tai 

nimenomaisesti suomalaisille. Herää kysymys, miksi suomenkielisessä artikkelissa, joka ei 

edes käsittele suomalaisuutta, on tarve korostaa kansallisuus-näkökulmaa. Lukija on 

todennäköisesti joka tapauksessa suomalainen. Kansallisiin identiteetteihin liittyy aina 

jonkinlainen jaottelu joukkoon kuuluviin ja kuulumattomiin. Samastuminen tiettyyn ryhmään 

vaatii vastaparikseen niitä, jotka eivät ole osa sitä, mikä voi synnyttää vastakkainasettelua. 

Suomalaisuus-diskurssin korostaminen tämän otsikon yhteydessä on mielestäni vähintäänkin 

turhaa. 

Ilta-Sanomat on nimennyt valmentaja Toni Roposen "kohuasiantuntijaksi" naisten 

viestihiihtoa käsittelevässä artikkelissaan Kohuasiantuntija puolustautuu: "Siinä tilanteessa 

en edes halua vaimoani MM-viestijoukkueeseen" (Holopainen, Pekka/Ilta-Sanomat). Nimitys 

on ikään kuin eräänlainen "titteli" ja ilmeisesti keksitty pelkästään otsikkoa varten, sillä se ei 

toistu enää itse tekstissä. Ilmaus on voimakas ja tarkoituksellisen huomionhakuinen. Sana 

"kohu" antaa ymmärtää, että tapahtumien taustalla olisi jokin julkisuudessa puhuttanut 

tapahtumasarja, ja viittaa tässä tapauksessa Roposen kommenttiin viestijoukkueen 
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hiihtojärjestyksestä, jonka jotkut olivat tulkinneet nepotismiksi. Roposen luultiin jutun 

mukaan yrittävän lobata vaimoaan joukkueeseen. Vaikka aihe olisikin eriäviä mielipiteitä 

herättävä tai muuten kiistanalainen, tarvitaan sen sensaatioarvon luomiseen ja ylläpitämiseen 

juurikin tämän kaltaista termistöä. Otsikko on esimerkki liioitellusta kielenkäytöstä, joka on 

yksi diskursiivinen keino julkisen keskustelun ohjailemiseen. 

3.2.1 Konteksti 

Toinen vastaava otsikko, jossa käytetään liioittelevia ilmauksia on seuraavanlainen: Aleksi 

Valavuorella hurja tv-viritys – vastapuolella toinen kiistelty urheilupersoona (Holopainen, 

Pekka/Ilta-Sanomat). Kyseisessä artikkelissa kerrotaan: "Valavuorta kaavaillaan 

päähahmoksi – – urheiluaiheiseen tv-ohjelmaan." Epäselväksi jää, mikä saa toimittajan 

kuvailemaan tv:n urheiluohjelmaa "hurjaksi viritykseksi". Aleksi Valavuori on suhteellisen 

tunnettu persoona, jonka viimeaikainen käytös on nostattanut mediassa julkista hämmennystä 

ja luonut ympärilleen tietynlaista negatiivista imagoa. Tällaisissa tilanteissa toimittajat voivat 

käyttää hyväkseen jo olemassa olevia mielikuvia ja kyseisen toimijan yleisössä herättämiä 

reaktioita. Näiden kontekstien syntyminen vaatii pohjalleen juurikin jo ennestään tiedossa 

olevia yhteyksiä. Kärkevä kielenkäyttö saatetaan ikään kuin oikeuttaa tai kokea sopivaksi, 

koska aiheeseen liittyvät skismat muodostavat siitä hyväksytyn toimintaympäristön 

vahvemmillekin verbaalisuuksille (ks. lisää luku 3.6).  

Diskursseihin liittyvät kontekstit voivat vaikuttaa kielenkäyttöön hyvin 

huomaamattomastikin. Ne ovat kyllä läsnä ja havaittavissa, mutta usein niin 

kyseenalaistamattomia tai normittuneita, ettei niitä tule ajatelleeksi. Sekä uutisointi että mikä 

tahansa muukin kielenkäyttötilanne vaatii kuitenkin aina kussakin tilanteessa toimivilta 

ymmärrystä ja uskoa sellaisten tarvittavien totuusarvojen pätemisestä, jotka (implisiittisesti) 

muodostavat olosuhteelle pätevän viitekehyksen. Kontekstin käsitettä on rinnastettu 

diskurssintutkimuksessa myös kielifilosofi Ludwig Wittgensteinin esittämään kielipeli-

teoriaan (ks. esim. Fairclough & Wodak 2010), jonka mukaan kielelliset ilmaukset saavat 

merkityksensä käyttötilanteessa. Kielen käyttötavat vaihtelevat eri kielipeleissä ja ovat 

Wittgensteinin mukaan osa ihmisten "elämänmuotoa". Lauseet ovat mielekkäitä vain, kun 

otetaan huomioon, missä yhteydessä niitä käytetään. Myös taustatekijät, kuten kulttuuri ja 

ideologiat, sekä ympäröivä tekstiyhteys voivat vaikuttaa kontekstiin, joka muodostaa 

olosuhteet diskurssin syntymiselle, käyttämiselle ja muokkaamiselle. 
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Aamulehden otsikossa Audi-kuski pysäköi röyhkeästi yksityiselle pihatielle – autolle 

palatessa häntä odotti karu yllätys (Välimäki, Tuukka/Aamulehti) tuskin olisi mainittu auton 

merkkiä, jos se olisi ollut jokin muu kuin Audi. Googlaamalla "Audi-kuski" löytyy 

artikkeleita ja keskustelupalstojen viestiketjuja, joissa kuvaillaan Audi-kuskeja muun muassa 

"röyhkeiksi", "törkeiksi", "idiooteiksi", "pipopäisiksi pappa betalar –pojiksi", "törttöilijöiksi", 

"helkutin raivostuttaviksi", "ääliöiksi", "pienimunaisiksi" ja "teiden valtiaiksi". Olemassa on 

siis tietynlainen paheksuntaa herättävä mielikuva, jonka moni ilmeisesti kokee vastaavan 

todellisuutta ja jota toimittaja on voinut käyttää hyväkseen lisäämään otsikon kiinnostavuutta. 

Otsikko sekä hyödyntää diskurssia audi-kuskeista että vahvistaa siihen liitettäviä negatiivisia 

mielikuvia. Jos taas kaikki keskustelu audi-kuskeihin tätä nykyä yhdistettävistä huonoista 

puolista lopetettaisiin, ei olisi olemassa sitä audi-kuski -diskurssia, jonka tunnemme tällä 

hetkellä. "Röyhkeä audi-kuski" on siis todellinen mielikuva, vain koska sitä ylläpidetään 

kieltä käyttämällä. 

Samasta syystä voidaan pohtia ja kyseenalaistaa myös seuraavia otsikoita: Suomalainen 

musiikin superpari erosi – jätetty aviomies paljastaa nyt HS:lle: "Bändikaveri lähetti 

avioeropaperit" (Glad, Laura/Ilta-Sanomat), Suomalaiset ruokagurut paljastavat: Näitä 

ruokia syön joka päivä (Kukkonen, Milla/Me Naiset/Ilta-Sanomat) ja Maailmanluokan 

Youtube-stara saapuu Suomeen – seuraajia enemmän kuin Suomessa ihmisiä (Savolainen, 

Jani/Iltalehti). Mikä tekee ensimmäisen artikkelin eronneesta pariskunnasta "suomalaisen 

musiikin superparin"? Entä miksi seuraavassa jutussa ruoistaan kertovaa bloggaajaa 

kutsutaan "ruokaguruksi"? Onko nettiin videoita lataava mies todella "maailmanluokan 

Youtube-stara"? Jokainen yllä olevista väitteistä voi yhtä hyvin olla totta tai valhetta. 

Tarvitaan vain riittävän moni uskomaan niiden olevan totta ja aktiivisesti vahvistamaan tätä 

uskomusta muille. Syntyy hallitseva diskurssi, joka ei kuitenkaan ole lopulta muuta kuin 

yhdenlainen kielen rakentama kuva maailmasta. 

 

3.3 Argumentaatio ja retoriikka 

Seuraavaksi tarkastelen, millaisia retorisia eli vaikuttavia keinoja otsikoissa on käytetty. 

Argumentaatiolla tarkoitetaan sellaista kielenkäyttöä, jolla pyritään vakuuttamaan, 

perustelemaan ja hyväksyttämään jokin asia. Tällaisesta toiminnasta voidaan 

diskurssianalyysissä käyttää myös termiä legitimointi (ks. esim. Pynnönen 2009). Teksti voi 

esimerkiksi pyrkiä vetoamaan normeihin, lukijan arvomaailmaan tai tunteisiin. Aineiston 
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otsikoissa on suosittu muun muassa auktoriteetteihin ja muiden mielipiteisiin viittaamista. 

Retoriset valinnat perustuvat haluttuun tyyliin ja olosuhteisiin, joissa teksti luodaan. Ilmaisut 

tavallaan suunnitellaan yleisöä varten. Argumentatiivisten valintojen merkitys korostuu 

otsikoissa, koska ne voivat radikaalisti vaikuttaa siihen, miten lukija ymmärtää koko 

artikkelin (ks. esim. Bell 1991). Otsikko voi myös jäädä ainoaksi informaatioksi jutun 

aiheesta, jos lukija ei sen perusteella kiinnostu tutustumaan muuhun sisältöön.  

3.3.1 Auktoriteetit 

Joissain otsikoissa koetetaan siis nojata auktoriteetteihin ja luoda näistä asiantuntevaa 

mielikuvaa vaikkapa kertomalla erilaisista meriiteistä tai saavutuksista. Otsikko Nyt puhuvat 

Suomen parhaiden työpaikkojen rekrytoijat: Kerro tämä työhaastattelussa (Seuri, 

Ville/Helsingin Sanomat) lupaa tarjota Suomen parhaiden työpaikkojen rekrytoijien 

näkemyksiä työhaastatteluista. Artikkelissa kerrotaan kolmesta yrityksestä, jotka ovat 

voittaneet kansainvälisen konsulttiyrityksen järjestämän kilpailun Suomen parhaan työpaikan 

statuksesta, ja paljastetaan näissä firmoissa työskentelevien rekrytoijien mielipiteitä hyvistä 

työhakemuksista. Seuraavassa otsikossa Hollywood-tähtien personal trainer kertoo karun 

totuuden: Näin paljon treeniä huippukuntoon pääseminen vaatii (Murtomäki, Malla/Iltalehti) 

jutun personal trainerin ansioiksi on luettu se, että tämä on valmentanut tunnettuja 

näyttelijöitä. Kyseisten näyttelijöiden asemaa korostetaan vielä maailmankuululla 

Hollywood-brändillä. Artikkelissa ei kuitenkaan kerrota personal trainerin koulutusta tai 

muita relevantteja syitä siihen, miksi lukijan tulisi luottaa tämän näkemyksiin. Tekstissä ei 

myöskään tuoda julki, keitä Hollywood-tähtiä mies on ohjannut.   

Joskus riittää, että otsikossa mainitaan vain auktoriteetin nimi. Näissä tilanteissa kyseinen 

henkilö on jo entuudestaan niin tunnettu, että tämän persoonan ympärille on ehtinyt rakentua 

diskurssi, jota ei sen enempää tarvitse selventää lukijalle. Otsikkoon Marit Björgenin 

jättihauikset taas huomion kohteena – Kike Elomaalla vahva näkemys norjalaisen hurjista 

lihaksista (Leppänen, Jelena/Ilta-Sanomat) on mahdutettu kaksi tällaista julkisuudenhenkilöä. 

Norjalaishiihtäjä Marit Björgen on monien tuntema urheilija, ja nykyisin kansanedustajana 

työskentelevä Kike Elomaa taas on niittänyt nuoruudessaan mainetta kehonrakentajana. 

Otsikon vetovoimaa lisää myös Suomessa viime aikoina yleistynyt vähättelevä 

suhtautuminen norjalaiseen maastohiihtoon. Bioterrorismin vaaroista kertovan juttun 

otsikkoon taas on yhdistetty maailmankuulu liikemies ja hyväntekijä Bill Gates: Bill Gates 

varoitti uudesta uhkasta: "Voi muodostua vakavaksi ongelmaksi" (Nykänen, Maria/Tivi).   
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3.3.2. Mielipiteet 

Enemmistön mielipiteeseen vetoaminen on toinen otsikoissa toistuva legitimoinnin keino. 

Yleisellä mielipiteellä on painoarvoa, kun jokin ryhmä on sellainen, johon lukija voi 

samastua tai kokea luottavansa. Suomalaiset kansana saatetaan esittää tällaisena joukkona, 

kuten on tehty seuraavissa otsikoissa: Suomen suosituin arkiruoka – tämä jokaisen pitäisi 

osata valmistaa! (Mtv Lifestyle) ja Suomen kansallisruoka on nyt valittu – Jopa 

karjalanpaistikin jäi kakkoseksi (Pietiläinen, Jari/Tamperelainen). Ensimmäisessä 

argumentoidaan, että jokaisen tulisi osata valmistaa jauhelihakastiketta, koska se on erääseen 

kyselyyn vastanneiden suosikki arkiruoka. Toisessa artikkelissa kerrotaan, että ruisleipä on 

valittu kansanäänestyksessä Suomen kansallisruoaksi. Ihmisillä on luontainen tarve elää 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja tulla muiden silmissä hyväksytyiksi, 

mikä voi saada yksilön mukautumaan yhteisön mielipiteeseen (ks. esim. Toikkanen 2015). 

Voidaan olettaa, että tällainen alitajuinen tarve herättää lukijoissa uteliaisuuden edellisten 

esimerkkien kaltaisia otsikoita kohtaan. 

Toisinaan muiden sanomisista tai mielipiteistä on laadittu otsikoihin suoria lainauksia. Se voi 

myös olla keino häivyttää toimittajan ääntä tekstissä. Suorien lainausten käyttö tarjoaa lisäksi 

mahdollisuuden jättää lause osittain kesken. Sitaatin loppuun pannaan tuolloin kolme pistettä 

peräkkäin ja virkkeen pääsee lukemaan loppuun vasta leipätekstistä, kuten seuraavissa 

esimerkeissä: IS:n lukijat ymmärtävät munanvaihtajaa – "Köyhät tietävät, että joskus 

halvempien munien joukkoon pääsee..." (Särkkä, Heini/Ilta-Sanomat) ja Mika Kanninen 

maksoi 20 000 euroa, jotta sai vartalonsa täyteen tatuointeja – "Jos rupean jotakin 

tekemään..." (Hämäläinen, Veli-Pekka/Yle). Ensimmäisessä otsikossa pyritään myös 

vetoamaan lukijan myötätuntoon köyhiä kohtaan. Seuraavassa otsikossa, Vantaalla järjetön 

6000 euron kavallus – juniorivalmentaja äimistelee: "Käsittämätöntä, ei tulisi edes mieleen" 

(Huttunen, Sasha/Iltalehti), taas herätellään reaktioita lasten puolesta. Tapauksen 

tuomittavuutta alleviivataan lukijalle kuvailemalla juniorivalmentajan suhtautumista asiaan.   

3.3.3 Lukijan puhuttelu ja harhaanjohtaminen 

Lukijaa saatetaan myös puhutella suoraan. Tällöin otsikot on usein muotoiltu joko käsky- tai 

kysymyslauseiksi: Luulitko surffaavasi anonyymisti? Väärin luulit (Tivi) Ovatko raha-asiasi 

kuralla kuukaudesta toiseen? Katso tästä neljä vinkkiä (Rinta-Tassi, Minna/Yle). Joskus 

toimittaja voi innostua arvuuttelemaan tai pohdiskelemaan eri vaihtoehtoja, kuten seuraavissa 

esimerkeissä: Kaikki käyttävät, vain puolet maksavat – mikä se on? (Tivi), Tältä näyttää 
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Euroopan ensimmäinen vedenalainen museo – pelottava vai upea? (Iltalehti 2017), 

Auringossa tapahtui jotain outoa 7000 vuotta sitten – kunnon röyhtäisy vai pitkä hiljaisuus? 

(Pajunen, Ilpo/Yle) , Mekkokohusta jo kaksi vuotta – oliko mekko sinimusta vai 

kultavalkoinen? (Aalto-Setälä, Julia/Iltalehti). Lukijoiden keskuudessa voidaan myös lietsoa 

vastakkainasettelua: Kahtiajako kiihtyy: Näin asuntojen hinnat ovat kehittyneet – katso oman 

alueesi tilanne (Jokinen, Kalle/Iltalehti) tai Kuuluuko sinun kärrysi pahimpaan porukkaan? 

Autot eivät Suomessa ruostu todellakaan tasaisesti (Talouselämä 2017). Seuraava tapaus on 

malliesimerkki klikkiotsikosta: Onko tässä Suomen viisuhistorian hämmentävin esitys? Club 

La Pérse sai tv-katsojilta häkeltyneen vastaanoton: "Luulin näkeväni harhoja..." (Enqvist, 

Niina/Ilta-Sanomat). Siinä puhutellaan lukijaa, kerrotaan yleisön mielipide ja siteerataan 

jotakuta keskeneräisellä lauseella.  

Joskus voidaan tahallisesti jättää kertomatta jokin olennainen seikka ja näin antaa erilainen 

mielikuva jutusta, kuin mikä siitä ehkä muuten syntyisi. Kirjoitus, joka kertoo Intiassa lapsia 

sairastuttaneesta aivotaudista, on otsikoitu näin: "Ensin utuinen olo, sitten kuolema" – 

mystinen aivosairaus liittyy suosittuun hedelmään? (Heikkilä, Jari/Mtv). Otsikossa ei mainita 

hedelmän nimeä eikä sitä, missä sairaustapauksia on sattunut. Lukija voi erehtyä luulemaan, 

että mahdollisuus sairastua koskettaisi häntäkin. Otsikon "suosittu hedelmä" on tekstin 

mukaan litsi. Vaikka se varmasti onkin Intiassa monien suosima hedelmä, on 

harhaanjohtavaa esittää väittämä suomalaisessa mediassa kertomatta enempää jutun 

taustoista. Saman tyyppinen tapaus, Puolet miehistä kantaa tätä sukupuolitautia! (Seiska 

2017), liittyy juttuun papilloomaviruksesta. Siinä kerrotaan, että erään tutkimuksen mukaan 

45 prosenttia amerikkalaismiehistä (joilla tarkoitetaan ilmeisesti yhdysvaltalaisia) kantaa 

HPV-virusta. Otsikon perusteella voisi luulla, että "puolet miehistä" tarkoittaisi koko 

maapallon miehiä tai suomalaisia miehiä. Otsikko on myös turhan yksipuolinen ja yleistävä, 

kun ottaa huomioon, että väite perustuu vain yksittäiseen tutkimukseen. 

 

3.4 Sanastollisia ja rakenteellisia piirteitä 

Aineiston otsikoissa on havaittavissa tiettyjä usein toistuvia sanastollisia ja rakenteellisia 

piirteitä, joita esittelen tässä alaluvussa. Huomioin kyseiset ominaisuudet niiden yleisyyden 

takia: jatkuvasti klikkiotsikkomaisissa yhteyksissä käytettynä ne alkavat muodostua genrelle 

tunnusomaiseksi tyyliksi, jonka tunnistaminen auttaa lukijaa erottamaan klikkiotsikot muusta 

uutisvirrasta. 
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3.4.1 Lukumäärät 

Huomattavan monissa otsikossa suositaan erilaisia listauksia, joissa luvataan kertoa 

konkreettinen numeromäärä ominaisuuksia jostakin aiheesta. Esimerkkeinä tallaisesta 

otsikoinnista toimivat vaikkapa seuraavat: Ukulele on syrjäyttämässä nokkahuilun Suomen 

kouluissa – 15 syytä siihen, miksi ukulele on kuumista kuumin soitin (Koppinen, 

Mari/Helsingin Sanomat), 5 ruokaa, joita ei kannata syödä raakana (Kemppi, Janiko/Ilta-

Sanomat), 10 asiaa, joita ei pidä vetää viemäristä alas (Oksman, Kati/Ilta-Sanomat), 

Rehtoria epäillään kavalluksesta: 18 kohtaa, joihin hän hassasi 446 000 euroa oppilaiden 

rahoja (Hietala, Heidi/Ilta-Sanomat), 10 salaisuutta, joita gynekologit eivät sinulle kerro – 

paitsi nyt (Ilta-Sanomat), Kuinka välttää virukset ja pysyä terveenä – 9 olennaista tekijää 

(Parkkinen, Pipsa/Iltalehti), 7 merkkiä siitä, että olet poikkeuksellisen luova (Hänninen, 

Kari/Kauppalehti) ja Työhaastattelussa on turha yrittää hämätä – nämä 7 piirrettä selviävät 

ihmisestä jo ensi vilkaisulla (Nykänen, Maria/Tekniikka&Talous). 

3.4.3 Kehotukset 

Kehotukset katsella kuva- tai videomateriaalia ovat yleinen tapa houkutella lukija jutun 

pariin. Niiden yhteydessä suositaan suorasukaisia käskylauseita, kuten "katso kuvat" tai 

"katso video": Viisi kuvaa viikossa – katso Itä-Savon valokuvaajien kuvakooste! (Itä-Savo), 

Ikinuori Eino Grön aloitti uransa vuosikymmeniä sitten – näin hän on muuttunut: Katso 

kuvat! (Majasaari, Marja-Liisa/Ilta-Sanomat), Video: Hiihtämällä kisakaupungin läpi – katso 

erilainen lähestymistapa MM-hiihtoihin! (Berg, Tommi/Uusi Lahti), Suomalaismiehen 

kosinta menee tv-sarjassa pahasti pieleen: morsian kauhistuu ja sättii miestään – katso 

video! (IS-Ruutu/Ilta-Sanomat), Ison myyn toisen osan avaamisesta jo 10 vuotta – katso 

vanhat kuvat Joensuun keskustasta. (Kuittinen, Anni/Karjalainen), Lahden keskustan 

näyteikkunat pukeutuivat kisa-asuun, katso kuvagalleria! (Koivisto, Krista/Etelä-Suomen 

Sanomat), Viisi Imatran kaupunginjohtajan paikkaa hakenutta haastatellaan – katso tästä 

ketkä he ovat! (Meuronen, Anniina/Uutisvuoksi). 

3.4.3 Sitaatit  

Usein toistuva rakenteellinen piirre, jonka olen kohdassa 3.3 tulkinnut myös retoriseksi 

tehokeinoksi, on sitaattien käyttö otsikossa. Tällaisia tapauksia ovat muun muassa seuraavat: 

Makwan Amirkhani kauhistui Janne Ahosen aamupalasta: "Lapset älkää ottako mallia" 

(Stubin, Teemu/Iltalehti), Emmi Peltonen saa Ville-isältä apua urheilu-urallaan – paitsi 

yhdessä asiassa: "Siitä se ei tiedä mitään!" (STT/Ilta-Sanomat), Trumpin ensitempaukset 
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hämmentävät tutkijaa: Fokus väärässä kohtaa – "Ehkä Trumpin egolle on niin tärkeää..." 

(Virolainen, Antti/Ilta-Sanomat), Laine innostui kuullessaan tähdistöpelin 

miljoonapalkinnosta: "Sittenhän homma on niin, että..." (Seppälä, Tommi/Yle) ja Kalle 

Palander ja Riina-Maija vaimonsa ristiriitaisista muuttopuheista: "Kun toinen on täysin 

tuuliviiri..." (Asikainen, Merja/Iltasanomat), joista kolmessa viimeisessä näkyy myös toinen 

klikkiotsikoille melko tyypillinen piirre, keskeneräiset lauseet. Saadakseen tietää, miten virke 

loppuu, on klikattava itsensä jutun pariin. 

3.4.4 Demonstratiivipronominit ja adjektiivimääritteet 

Paljon suositaan myös demonstratiivipronominien ja adjektiivimääritteiden käyttöä: Tällä 

tempulla Nummelin nousi ääniharavaksi Tradekan vaalissa – on kohtelustaan yhä katkera 

puolueelle. (Aalto, Harri/Satakunnan Kansa), Tiesitkö? Nämä suositut tv-romanssit johtivat 

rakastumiseen myös tosielämässä (Aalto-Setälä, Julia/Iltalehti), Tämä luontoharrastus sopii 

myös laiskalle ulkoilijalle (Aamulehti), Jos et jaksa venytellä, tee edes tämä – asiantuntija 

näyttää kaksi liikettä, jotka huoltavat koko kehon (Ala-Risku, Päivi/Helsingin Sanomat), 

Tiesitkö? Tästä lauantaimakkaran nimi tulee. (Mtv Lifestyle), Antti Tuiskulta tyhjentävä 

kommentti hänestä tehdystä Putouksen Abdul Tuisku -hahmosta – tiivisti ensireaktionsa 

yhteen sanaan (Glad, Laura/Ilta-Sanomat), Pysäyttävät kuvat: Pitkään jatkuneen kutinan syy 

löytyi sängynalta – tältä näyttää kun luteet valtaavat kodin (Koskinen, Pietari/Ilta-Sanomat), 

Hoitokokeilun hämmentävä tulos: Tuhannet potilaat paranivat käymättä lainkaan lääkärissä 

– "Yksi turha askel jäi pois" (Krautsuk, Satu/Yle), Yllättävä raaka-aine silakkalaatikon 

viimeistelyyn – vanha herrasväen vihje tekee viimeisen silauksen (Mansikkamäki, Sanna/Ilta-

Sanomat). 

 

3.5 Tekstuaalisia interventioita 

Tässä alaluvussa havainnollistan klikkiotsikoissa käytettyjen diskursiivisten keinojen tehoa 

esittelemällä muutamia aineistosta poimimiani esimerkkejä sekä niistä muokkaamiani 

vaihtoehtoisia otsikoita. Kirjoittamalla uusiksi eli luomalla niin kutsuttuja tekstuaalisia 

interventioita pyrin osoittamaan klikkijournalismissa suosittujen kielellisten valintojen 

vaikutusta muun muassa otsikoiden kiinnostavuuteen, informatiivisuuteen ja tulkitsemisen 

mahdollisuuksiin. On tapauksia, joissa jopa koko artikkelin tarpeellisuus kyseenalaistuu, kun 

arvoituksellinen otsikko riisutaan yksinkertaisempaan ja ymmärrettävämpään muotoon. 
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Tällainen muokkaaminen voi toimia yhtenä kielellisten valintojen seurausten analysoimisen 

ja havainnollistamisen keinona (ks. esim. Pynnönen 2009). 

Ensiksi tarkastelen otsikkoa, jonka yhteydessä oleva kirjoitus kertoo vanhusten 

ateriapalveluiden hintaeroista, Tästä on tasa-arvo kaukana: Samaa porukkaa, mutta yksi 

maksaa ateriasta 5 € ja toinen 11 € (Talouselämä). Otsikko on jo lähtökohdiltaan 

ongelmallinen, sillä sen sisällöltä puuttuu konteksti: ei ole mitenkään pääteltävissä, että juttu 

kertoo nimenomaan vanhusten ateriapalveluista. Lukijan kiinnostus luodaan vetoamalla 

oikeudentuntoon ("tästä on tasa-arvo kaukana") ja antamalla tarkat esimerkit aterioiden 

kustannuksista. Vanhuksista käytetään epämääräistä ilmausta "sama porukka". Mielenkiinto 

herää, ja lukija haluaa saada tietää, keitä tällainen aterioiden hinnoittelu koskee. Muuttamalla 

otsikko muotoon "Vanhusten ateriapalveluiden hinnat vaihtelevat kunnittain" vältyttäisiin 

toimittajan oman asennoitumisen esiintuomiselta ja sen vaikutuksilta lukijaan sekä 

korvattaisiin epäinformatiivinen sanaliitto "samaa porukkaa" kertomalla selkeästi, keitä 

järjestely koskee. 

Mtv Lifestyle uutisoi japanilaisten tiedemiesten tutkineen kissojen ja koirien älykkyyttä: 

Kummat ovat älykkäämpiä, kissat vai koirat? Nyt se on selvitetty! (Mtv Lifestyle). Otsikko on 

kaksiosainen ja koostuu kysymyslauseesta ja väitelauseesta. Lukijan puhuttelu ja yleisölle 

osoitetut kysymykset ovat kielellisiä tehokeinoja, jotka toistuvat tiuhaan 

tutkimusaineistossani. Kysymyksessä rinnastetaan kissat ja koirat ja pohditaan niiden 

älykkyyttä. Koska sana älykäs on komparatiivissa, syntyy mielikuva siitä, että toinen 

eläimistä olisi älykkäämpi kuin toinen. Seuraavaksi ilmoitetaan, että asia on selvitetty, millä 

annetaan ymmärtää vastauksen löytyvän artikkelista. Lausetta on korostettu laittamalla 

perään huutomerkki. Jutusta kuitenkin paljastuu japanilaisen tutkimusryhmän todenneen 

eläimet yhtä älykkäiksi. Myös väite "nyt se on selvitetty" on mielestäni tässä yhteydessä 

turhan mahtipontinen, sillä tekstissä kerrotaan vain yhden tutkimusryhmän laatimasta 

selvityksestä, jonka pohjalta tuskin voidaan vielä yksinään antaa asiasta täysin varmaa 

vastausta. Otsikko olisi totuudenmukaisempi vaikkapa tällaisena: "Tutkimus: kissat ja koirat 

yhtä älykkäitä". 

Seuraavassa jutussa kerrotaan Pohjois-Savossa taivaalla näkyneestä sateenkaaresta. 

Alkuperäinen otsikko, Erikoinen sääilmiö ihastutti: "On harvinainen tilanne, eikä sellaista 

tapahdu kauhean usein" (Räsänen, Jukka-Pekka/Savon Sanomat), pyrkii herättämään 

kiinnostusta luomalla mielikuvaa epätavallisesta tai poikkeavasta säästä, jota kuvataan 
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adjektiivimääritteellä "erikoinen" ja subjektilla "harvinainen". Rakenteeltaan kaksiosaisen 

otsikon ensimmäisessä osassa väitetään kyseisen ilmiön herättäneen ihastusta, minkä jälkeen 

on kaksoispiste ja sitaateissa suora lainaus. Jutun tekstistä käy kuitenkin ilmi, ettei toteamus 

"On harvinainen tilanne, eikä sellaista tapahdu kauhean usein" viittaa itse "erikoiseen 

sääilmiöön" eli sateenkaareen taivaalla, vaan sen syntyyn vaikuttaneisiin pakkassäällä 

harvinaisiin voimakkaisiin sadekuuroihin. Kommentti on saatu juttua varten haastatellulta 

Ilmatieteen laitoksen meteorologilta, joka ei myöskään ilmaise minkäänlaista ihastusta 

tapahtumaa kohtaan, vaan tyytyy ainoastaan selittämään syitä sateenkaaren näkymiseen 

vallinneiden olosuhteiden aikaan. Artikkelissa ei kerrota, kuka sateenkaareen oli lopulta 

ihastunut. Otsikko on harhaanjohtava, eikä sateenkaari siis todellisuudessa ole erikoinen 

sääilmiö. Tarjoan vaihtoehtoisiksi esimerkeiksi yksinkertaisempia "Auringonpaiste ja 

sadekuurot mahdollistavat sateenkaarien syntymisen talvellakin" tai "Pohjois-Savossa nähtiin 

aamulla sateenkaari pakkassäässä".  

Säästä uutisoi myös Ilta-Sanomat, joka kirjoitti jutussaan tammikuun lopun korkeista 

lämpöasteista, Ilmatieteen laitokselta karu ennuste lähitulevaisuuden säästä – meteorologi 

luonnehtii säätä varsin suorasanaisesti (Manninen, Tuomas/Ilta-Sanomat). Otsikon retorisina 

keinoina toimivat instituutti "Ilmatieteen laitos" ja titteli "meteorologi", jotka luovat kuvaa 

asiantuntijuudesta ja herättävät täten luottamusta. Toimittaja on lisäksi tehostanut jutun 

sanomaa negatiivisesti konnotoituneella ilmauksella "karu" ja kuvailemalla meteorologin 

tulkintaa "varsin suorasanaiseksi". Tekstissä jatketaan vallinneiden sääolojen luonnehdintaa 

muun muassa nimityksillä "pääkalloiljanteinen" ja "märkäkenkäkeli". Kuten luvussa 3.3 

totesin, näyttäisivät tämänkaltaiset värittyneet ilmaisut olevan yleisiä klikkiotsikoissa. 

Harmaa sää ja pakkasen puute tammikuussa saavat ehkä monissa aikaan harmitusta ja 

mielipahaa, mutta uutisotsikoita laadittaessa olisi toivottavampaa pysytellä faktoissa ja välttää 

liiallista dramatiikkaa aiheissa, jotka eivät paisuttelua osakseen kaipaa. Esimerkiksi neutraali 

"Lauha sää jatkuu koko maassa" ei ehkä herättäisi samanlaista kiinnostusta jutun 

klikkaamiseen kuin alkuperäinen otsikko, mutta siinä vältyttäisiin turhalta teatraalisuudelta ja 

lukijan johdattelulta. 

 

3.6 Donald Trump diskurssina otsikoissa 

Yhdysvaltain uusi presidentti Donald Trump nousi aineistoa kerätessä tiuhaan otsikoihin. 

Hänen virkaanastujaisistaan oli kulunut tuolloin vasta muutamia päiviä. Trumpin valinta 
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edellisen syksyn vaaleissa oli monille järkytys, ja lehdistö kaikkialla maailmassa ryhtyi 

uutisoimaan vaalien tuloksen vaikutuksista muun muassa poliittisiin, taloudellisiin ja 

humanitäärisiin suhteisiin. Vaikka Trump ei aloittanut virassa heti vaalien jälkeen, synnytti 

tieto tulevasta johtajasta välittömiä reaktioita ja spekulaatioita. Medialla oli yli kaksi 

kuukautta aikaa pohtia tulevaa presidenttikautta ja luoda diskurssia Trumpista valtion 

päämiehenä. Hallitseva piirre Trumpista käydyssä julkisessa keskustelussa tuntuu olevan 

epävarmuus. Tuoreen presidentin käytös on ailahtelevaista ja julkinen esiintyminen 

vaalikampanjan alusta lähtien paikoin hyvinkin epäkorrektia. Otsikoissa on käytetty hyväksi 

näitä aspekteja ja muita Trumpin persoonaan liitettäviä mielikuvia.   

Trumpista uutisoitaessa toimittajille avautuu herkullinen tilaisuus hyödyntää tämän 

mahdollisesti herättämiä pelkoja. Artikkelissa Trumpin lähipiiri vuotaa presidentin 

käytöksestä hätkähdyttäviä tietoja – "Ei lupaa hyvää kenellekään meistä" (Nuutinen, 

Anna/Ilta-Sanomat) kuvaillaan presidentin uppiniskaisen persoonan aiheuttamia reaktoita 

tämän kollegoissa ja lähipiirissä. Keskustelu Trumpista kävi alkuvuodesta niin kuumana, että 

totalitaristista yhteiskuntaa kuvaavan romaanin "1984" kerrottiin nousseen presidentin 

ansiosta Amazonin myyntilistan kärkeen: George Orwellin klassikkokirja viedään käsistä – 

kustantaja tilasi uusintapainoksen (Metelinen, Sami/Verkkouutiset). Myös Trumpin alaisista 

on esitetty melko villejä väitteitä: Tässä on Trumpin todellinen takapiru, joka vetelee lankoja 

kulissien takana: "Pimeys on hyvästä" (Vuortama, Juri/Ilta-Sanomat), Trumpin 

henkivartijalla tekokädet – oikeat kädet pitelivät asetta takin alla? (Numminen, 

Pekka/Iltalehti). 

Trumpin uutisarvo on kasvanut omaan luokkaansa. Presidentin omaperäinen käytös ja karkea 

kielenkäyttö heijastuvat myös hänestä kirjoitettuihin juttuihin. Kielteiset ja 

negatiivissävytteiset ilmaukset toistuvat tiuhaan otsikoissa. Trumpin poliittisiin pyrkimyksiin, 

kuten vaikkapa hankkeeseen rakentaa muuri Meksikon rajalle, suhtaudutaan avoimen 

kielteisesti: Suunnittelijat havainnollistavat: Tämän takia Trumpin muuri on järjetön ajatus 

(Koponen, Henri/Iltalehti), Kuka rakentaa Trumpin muurin? – "Se tulee olemaan hyvin 

vaikeaa" (Taloussanomat-Bloomberg). Presidentti esitetään itsepintaisena ja uhmakkaana: 

Trump toisti valkoisessa talossa väitettä, jonka faktantarkastajat ovat kumonneet (Nuutinen, 

Anna/Ilta-Sanomat), Trumpin ensitempaukset hämmentävät tutkijaa: Fokus väärässä kohtaa 

– "Ehkä Trumpin egolle on niin tärkeää..." (Virolainen, Antti/Ilta-Sanomat). Myös 

kansainvälisten suhteiden tulenarkaa tilannetta saatetaan väläytellä otsikoissa: Näin 

Kremlissä seurattiin Trumpin ensihetkiä: "Olisi iso virhe antautua illuusioiden varaan" 
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(Ahonen, Anneli/Yle Uutiset), Trumpin johdolla tehtiin ensimmäinen sotatoimi – strategia 

muuttui heti (Kokkonen, Yrjö/Yle). 

Osassa jutuista argumentoidaan Trumpia vastaan kuvaamalla vaikutusvaltaisten tahojen 

kielteisiä reaktioita presidenttiin. Otsikko Trump-kapina kytee jo? 1000 hallinnon työntekijää 

lyttää maahantulokiellon – jopa osa Republikaaneista huolissaan (Kotkavirta, Johannes/Ilta-

Sanomat) kertoo jopa presidentin oman puolueen keskuudessa heränneestä 

tyytymättömyydestä. Myös suositun tosi-tv-tähti Kim Kardashianin kommentista on saatu 

laadittua otsikko: Kim Kardashianilta tyly kuitti Donald Trumpin asettamalle 

maahantulokiellolle – julkaisi paljon puhuvan tilaston (Määttänen, Juuso/Iltalehti). Trumpin 

toimet voidaan esittää myös lukijan käyttäytymistä rajoittavina: Kova ratkaisu: Trump teki 

ehkä allekirjoituksellaan datastasi lainsuojatonta – vahinko? (Vänskä, Olli/Tivi), Tuli 

melkoiset seuraukset – Vaikka Trumpia ehkä tekisi mieli trollata somessa, se ei kannata 

(Karkimo, Ari/Talouselämä).  

Trumpista välittyy median kautta itsetietoinen ja arvaamaton mielikuva, josta on helppo 

saada huomiota herättäviä otsikoita. Häneltä ei edes tunnuta odottavan samanlaista käytöstä 

kuin muilta presidenteiltä. Tällaisen diskurssin normalisoituminen voi pahimmassa 

tapauksessa johtaa tilanteeseen, jossa Trumpin huonoa käytöstä ruvetaan katsomaan sormien 

läpi. Toisaalta Trumpin negatiivinen varjo voi myös johtaa arvosteluun sellaisia poliittisia 

ratkaisuja kohtaan, joita vaikkapa Barack Obaman kaudella ei olisi kyseenalaistettu. Edellä 

mainitut otsikot ovat vain mitättömän pieni osuus kaikista Trumpista kirjoitetuista 

artikkeleista. Aika näyttää, miten Donald Trumpin julkisuuskuva kehittyy tämän virkakauden 

aikana. Voisi olla mielenkiintoista tutkia aihetta tulevaisuudessa enemmän ja vaikkapa 

vertailla presidentistä eri vuosina kirjoitettujen juttujen näkökulmia. 
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4  PÄÄTELMÄ 

 

Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt tarkastelemaan suomenkielisiä klikkiotsikoita 

yhteiskunnallisena ilmiönä siten, että lähtökohtana on ollut näkemys kielen 

välttämättömyydestä todellisuuden rakentumiselle ja hahmottamiselle. Uskon, ettei 

kielenkäyttöä voi tai ole mielekästä arvioida ottamatta huomioon sen suhdetta sosiaaliseen 

ympäristöön. Maailma, jonka koemme, rakentuu kielen avulla. Yhteiskunta ja diskurssit ovat 

jatkuvassa konstruktiivisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Analyysissäni en siis keskity 

niinkään muoto- tai lauseopillisiin seikkoihin, vaan pohdintoihin otsikoiden kielellisten 

valintojen syistä ja niiden vaikutuksista. Tutkielman koostaminen oli mielestäni kiinnostavaa, 

muttei kovin yksinkertaista, sillä mahdollisuudet lähestyä aineistoa olivat niin runsaat. 

Lukuisten mietintöjen jälkeen päädyin rajaamaan työni sellaiseksi kuin se nyt on. 

Havaintojeni perusteella klikkijournalismi on internetin medioissa yleistä eikä sen käyttö 

suuresti riipu julkaisijasta. Toisaalta iltapäivälehtien otsikoita oli aineistossa selvästi 

määrällisesti eniten. Otsikoissa hyödynnetään olemassa olevia yhteiskunnallisia konteksteja 

ja viitteellisyyksiä. Aiheena voi vakavimpia uutisia lukuun ottamatta olla lähes mikä tahansa. 

Retorisina keinoina käytetään paljon mielipiteisiin vetoamista ja lukijan puhuttelua. 

Nimeämisessä saatetaan suosia ainakin (kierto)ilmauksia, erilaisia titteleitä, aiheen kuvailua, 

liioittelevia adjektiiveja ja toimittajien omia tulkintoja. Selvästi erottuvia piirteitä ovat myös 

listaukset, sitaattien käyttö ja demonstratiivipronominit. Klikkiotsikot ovat odotuksieni 

mukaisesti haitaksi tiedonvälityksen sujuvuudelle, tosin monissa viihteellisemmissä 

yhteyksissä se ei välttämättä ole niin vakavaa. 

Tekstissä tarjoan muutamia esimerkkien avulla havainnollistettuja huomioita 

suomenkielisistä internetotsikoista. Ala on uusi, eikä siitä ole vielä tehty juurikaan 

tutkimusta. Tutkimuksessani olen halunnut antaa oman panokseni aiheeseen. Tulkinnat olen 

tehnyt omien näkemysteni pohjalta, eikä tutkielma siis ole tai pyri olemaan neutraali tai 

kyseenalaistamaton. Parannettavaa jäi varmasti paljonkin. Oma asenteeni klikkiotsikointia 

kohtaan on yhä melko kriittinen, mutta toisaalta myös hieman huvittunut. On tilanteita, joissa 

otsikoiden juttuihin lisäämää viihdearvoa ei käy kiistäminen. Itse analyysiin on mahtunut 

vain osa kaikista aineiston otsikoista. Jokainen tutkimusta varten keräämäni otsikko on 

kuitenkin tallella ja luettavissa liitteestä. Tutkielmassani tekemäni huomiot ja osoittamani 

kiinnostus aihetta kohtaan tulee tulkita puheenvuorona, jonka pyrkimyksenä on lisätä 
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tietoisuutta sekä klikkijournalismista että kielen ja sosiaalisen todellisuuden suhteen 

luonteesta.  
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Markkinointi&Mainonta 2017: Yökauppa kannattaa: Suomen suurin ruokakauppa on 

maaliskuusta alkaen auki ympäri vuorokauden. http://www.marmai.fi/uutiset/yokauppa-

kannattaa-suomen-suurin-ruokakauppa-on-maaliskuusta-alkaen-auki-ympari-vuorokauden-

6619720 haettu 30.1.2017  

Mesta.net 2017: BBC:n suosikkisarjan päätähti jättää roolin – korvaajaksi vedonlyöjien 

suosikkina James Bondista tuttu nimi. http://mesta.net/bbcn-suosikkisarjan-paatahti-jattaa-

roolin-korvaajaksi-vedonlyojien-suosikkina-james-bondista-tuttu-nimi/ haettu 31.1.2017  

Metelinen, Sami/Verkkouutiset 2017: George Orwellin klassikkokirja viedään käsistä – 

kustantaja tilasi uusintapainoksen. 

https://www.verkkouutiset.fi/talous/orwell%20kirjat%20viedaan%20kasista-60695 haettu 

25.1.2017  

Mettänen, Heli/Mtv Lifestyle 2017: Asiantuntija väittää: Näin pääset mustapäistä eroon 

lopullisesti. http://www.mtv.fi/lifestyle/hyvinvointi/artikkeli/asiantuntija-vaittaa-nain-paaset-

mustapaista-eroon-lopullisesti/6280852 haettu 24.1.2017  

Mettänen, Heli/Mtv Lifestyle 2017: Syötä puhelimeesi salakoodi "*#06#" – saat tärkeää 

tietoa. http://www.mtv.fi/lifestyle/digi/artikkeli/syota-puhelimeesi-salakoodi-06-saat-tarkeaa-

tietoa/6280398 haettu 24.1.2017  

Meuronen, Anniina/Uutisvuoksi 2017: Viisi Imatran kaupunginjohtajan paikkaa hakenutta 

haastatellaan – katso tästä ketkä he ovat!. 

http://www.uutisvuoksi.fi/Online/2017/01/30/Viisi%20Imatran%20kaupunginjohtajan%20pai

kkaa%20hakenutta%20haastatellaan%20%E2%80%94%20katso%20t%C3%A4st%C3%A4

%20ketk%C3%A4%20he%20ovat%21%20/2017521847899/16 haettu 31.1.2017  

Moilanen, Kaisu/Helsingin Sanomat 2017: Tässäkö Helsingin seudun kammotuin työpaikka? 

Palkka 7500 euroa kuussa, mutta hakijoita ei näy. http://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000005080070.html haettu 9.2.2017  

Mtv Lifestyle 2017: Älä koskaan juo kahvia heti aamusta – yllättävän hurjat seuraukset. 

http://www.mtv.fi/lifestyle/makuja/artikkeli/ala-koskaan-juo-kahvia-heti-aamusta-yllattavan-

hurjat-seuraukset/6280356 haettu 24.1.2017  

Mtv Lifestyle 2017: Arvaatko Donald Trumpin lempiruoan? Myös Suomalaisille tuttu 

herkku. http://www.mtv.fi/lifestyle/makuja/artikkeli/arvaatko-donald-trumpin-lempiruoan-

myos-suomalaisille-tuttu-herkku/6285492 haettu 27.1.2017   

Mtv Lifestyle 2017: Ei niin hyödytön kuin luulet! Tämän vuoksi repuissa on timantin 

muotoinen merkki. http://www.mtv.fi/lifestyle/tyyli/artikkeli/ei-niin-hyodyton-kuin-luulet-

taman-vuoksi-repuissa-on-timantin-muotoinen-merkki/6286810 haettu 30.1.2017  

Mtv Lifestyle 2017: Etkö saa enää unta herättyäsi? Toimi näin. 

http://www.mtv.fi/lifestyle/hyvinvointi/artikkeli/etko-saa-enaa-unta-herattyasi-yolla-toimi-

nain/6301002 haettu 9.2.2017  

Mtv Lifestyle 2017: Himoitsetko jäätä? Tämä ja 6 muuta erikoista vihjettä siitä, ettet 

välttämättä ole täysin terve. http://www.mtv.fi/lifestyle/hyvinvointi/artikkeli/himoitsetko-
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jaata-tama-ja-6-muuta-erikoista-vihjetta-siita-ettet-valttamatta-ole-taysin-terve/6286954 

haettu 5.2.2017  

Mtv Lifestyle 2017: Karu totuus kauppojen tomaateista: "Ihmiset päätyvät saamaan täyttä 

sontaa". http://www.mtv.fi/lifestyle/makuja/artikkeli/karu-totuus-kauppojen-tomaateista-

ihmiset-paatyvat-saamaan-taytta-sontaa/6286706 haettu 27.1.2017  

Mtv Lifestyle 2017: Kirjoita puhelimeesi koodi "#31#" ennen kuin näppäilet numeron – 

yllätät puhelun vastaanottajan. http://www.mtv.fi/lifestyle/digi/artikkeli/kirjoita-puhelimeesi-

koodi-31-ennen-kuin-nappailet-numeron-yllatat-puhelun-vastaanottajan/6283274 haettu 

21.1.2017  

Mtv Lifestyle 2017: Kivikasvo vai itkupilli: Miksi toiset itkevät herkemmin kuin toiset? 

http://www.mtv.fi/lifestyle/tunteet/artikkeli/kivikasvo-vai-itkupilli-miksi-toiset-itkevat-

herkemmin-kuin-toiset/6281168 haettu 29.1.2017  

Mtv Lifestyle 2017: Kummat ovat älykkäämpiä, kissat vai koirat? Nyt se on selvitetty!. 

http://www.mtv.fi/lifestyle/koti/artikkeli/kummat-ovat-alykkaampia-kissat-vai-koirat-nyt-se-

on-selvitetty/6287436 haettu 28.1.2017  

Mtv Lifestyle 2017: Personal trainer suosittelee: Älyttömän helppo harjoitus, joka polttaa 

rasvaa tehokkaasti. http://www.mtv.fi/lifestyle/hyvinvointi/artikkeli/personal-trainer-

suosittelee-alyttoman-helppo-harjoitus-joka-polttaa-rasvaa-tehokkaasti/6296666 haettu 

9.2.2017  

Mtv Lifestyle 2017: Suomen suosituin arkiruoka – tämä jokaisen pitäisi osata valmistaa!. 

http://www.mtv.fi/lifestyle/makuja/artikkeli/suomen-suosituin-arkiruoka-tama-jokaisen-

pitaisi-osata-valmistaa/6290108 haettu 30.1.2017  

Mtv Lifestyle 2017: Tiesitkö? Tästä lauantaimakkaran nimi tulee. 

http://www.mtv.fi/lifestyle/makuja/artikkeli/tiesitko-tasta-lauantaimakkaran-nimi-

tulee/6287124 haettu 29.1.2017  

Mtv Lifestyle 2017: Tiesitkö? Tästä syystä koirat venyttelevät heti herättyään. 

http://www.mtv.fi/lifestyle/koti/artikkeli/tiesitko-tasta-syysta-koirat-venyttelevat-heti-

herattyaan/6285398 haettu 27.1.2017  

Mtv Lifestyle 2017: Volkswagenilta "hopeinen" tuulilasi – miksei tätä ole keksitty aiemmin?. 

http://www.mtv.fi/lifestyle/autot/artikkeli/volkswagenilta-hopeinen-tuulilasi-miksei-tata-ole-

keksitty-aiemmin/6285486 haettu 27.1.2017  

Mtv Lifestyle/Studio 55 2017: Viis erilaista päänsärkyä – löydätkö syyn omaasi?. 

http://www.studio55.fi/terveys/article/viisi-erilaista-paansarkya-loydatko-syyn-

omaasi/6285490 haettu 30.1.2017  

Mtv Uutiset 2017: Kuvat: Onko se ufo vai pilvi? Ruotsalaiset ihmettelevät outoa 

taivaanilmiötä. http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/kuvat-onko-se-ufo-vai-pilvi-

ruotsalaiset-ihmettelevat-outoa-taivaanilmiota/6288340 haettu 28.1.2017  

Mtv Uutiset 2017: Tänään on yksi sota-, tiede- ja taidehistorian merkittävimmistä 

päivämääristä. http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/tanaan-on-yksi-sota-tiede-ja-

taidehistorian-merkittävimmista-paivamaarista/6287378 haettu 27.1.2017  
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Mtv Viihde 2017: Panelistit pohtivat: Pitääkö olla huolissaan takapuolen koosta? 

http://www.mtv.fi/viihde/ohjelmat/pitaako-olla-huolissaan/uutiset/artikkeli/panelistit-

pohtivat-pitaako-olla-huolissaan-takapuolen-koosta/6285456 haettu 28.1.2017  

Murtomäki, Malla/Iltalehti 2017: 10 naista paljastaa ruokaneuvon, joka muutti heidän 

elämänsä. http://www.iltalehti.fi/pinnalla/201701312200062554_iq.shtml haettu 5.2.2017  

Murtomäki, Malla/Iltalehti 2017: Erikoinen kynsilakkakikka saa lakkauksen kestämään 

pidempään. http://www.iltalehti.fi/kauneudeksi/201701302200062071_ip.shtml haettu 

31.1.2017  

Murtomäki, Malla/Iltalehti 2017: Hollywood-tähtien personal trainer kertoo karun totuuden: 

Näin paljon treeniä huippukuntoon pääseminen vaatii. 

http://www.iltalehti.fi/hyvaolo/201701262200060376_ie.shtml haettu 30.1.2017  

Naakka, Anna-Maija/Ilta-Sanomat 2017: Makwan Amirkhani tienaa UFC-ottelustaan 

muhkean potin – muistaa rahoilla taas äitiään. http://www.is.fi/muutlajit/art-

2000005058736.html haettu 24.1.2017  

Naakka, Anna-Maija/Ilta-Sanomat 2017: Messi hemmotteli äitiään kuuluisalla pullolla – 

Suomessa varaa vain harvoilla. http://iltasanomat.fi/eurosarjat/art-2000005058918.html 

haettu 24.1.2017  

Niemistö, Virpi/Ilkka 2017: Vapon hiilitehtaasta päätöksiä loppusyksyllä – kolme 

paikkakuntaa yhä mukana kisassa. http://www.ilkka.fi/uutiset/kotimaa/vapon-hiilitehtaasta-

päätöksiä-loppusyksyllä-kolme-paikkakuntaa-yhä-mukana-kisassa-1.2205048 haettu 

27.1.20177  

Niiranen, Pekka/Yle 2017: Avioliittolain muutos: Pieni joukko joutuu purkamaan 

parisuhteensa rekisteröinnin, jos aikoo avioliittoon. http://yle.fi/uutiset/3-9431296 haettu 

5.2.2017  

Nordlund, Tomi/Aamulehti 2017: Suosikkibändi antoi kenkää johtohahmolleen – 

maailmankiertue alkaa perjantaina Tampereelta. 

http://www.aamulehti.fi/kulttuuri/suosikkibandi-antoi-kenkaa-johtohahmolleen-

maailmankiertue-alkaa-perjantaina-tampereelta-24239117/ haettu 30.1.2017  

Norokorpi, Vivi/Ilta-Sanomat 2017: Lohkesiko kynsi? Yksi kikka korjaa sen ylivoimaisesti 

parhaiten. http://www.is.fi/mystyle/art-2000005063403.html haettu 27.1.2017  

Norokorpi, Vivi/Ilta-Sanomat 2017: Ovatko farkkujen lahkeet aina liian pitkät? Pulmaan on 

nyt helppo ratkaisu. http://www.is.fi/mystyle/art-2000005062945.html haettu 27.1.2017  

Norokorpi, Vivi/Ilta-Sanomat 2017: Tiesitkö? Tästä syystä kauluspaidan selässä on lenksu. 

http://www.is.fi/mystyle/art-2000005076947.html haettu 9.2.2017  

Norokorpi, Vivi/Ilta-Sanomat 2017: Unohda miesnuttura, tässä on uusi miesten hittitukka. 

http://www.is.fi/mystyle/art-2000005077099.html haettu 9.2.2017  

Norokorpi, Vivi/Ilta-Sanomat 2017: Yksi helppo kikka paljastaa, käytätkö oikean kokoisia 

rintaliivejä. http://www.is.fi/mystyle/art-2000005070032.html?nomobile=4 haettu 1.2.2017  
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Numminen, Pekka/Iltalehti 2017: Islanti järkyttyi – maassa tapahtui harvinainen murha. 

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201701232200058000_ul.shtml haettu 23.1.2017  

Numminen, Pekka/Iltalehti 2017: Trumpin henkivartijalla tekokädet – oikeat kädet pitelivät 

asetta takin alla?. http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201701252200059728_ul.shtml haettu 
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