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1 Johdanto 
 

Uutistoimittajat joutuvat uransa aikana kohtaamaan lukemattomia tekstimassalla täytettyjä pa-

periarkkeja ja sähköisiä kirjainjonoja. Typografisesta kaaoksesta voi hyvinkin löytää yrityksen 

laatiman tiedotteen. Väärin laadittu teksti hukkuu laajan aineiston, mutta taidolla kasattu tiedo-

te on jo lähes valmis uutinen. Mutta kuinka paljon tiedotteet lopulta vaikuttavat siihen, millai-

sia uutisia media julkaisee? 

 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan tiedotteen vaikutusta eri medioissa ilmestyneeseen uu-

tisointiin. Tarkasteluun on valittu korkeimman hallinto-oikeuden laatima Helsingin, Sipoon ja 

Vantaan kuntarajan muutosta käsittelevä tiedote. Tammikuussa 2008 julkaistussa tiedotteessa 

kerrottiin oikeuden päätöksestä hylätä kiistellystä rajamuutoksesta tehdyt valitukset. Käytän-

nössä päätös sinetöi Sipoon lounaisosien siirtämisen Helsingin haltuun.  

 

 
Kuva 1. Lounais-Sipoon siirtyminen Helsingille sai paljon julkisuutta korkeimman hallinto-

oikeuden annettua päätöksensä rajasiirron laillisuudesta. (Iltalehti 16.1.2008) 

 

Kuten kuvasta 1 voi nähdä, ei korkeimman hallinto-oikeuden päätös jäänyt huomaamatta ilta-

päivälehden pilapiirtäjältäkään. Paljon julkisuutta saanut tapaus oli täydellinen kohde oikeuden 

tiedotustoiminnan tarkastelulle. Korkeimman hallinto-oikeuden toimeksianto tälle tutkimuk-

selle saatiin keväällä 2009 ja itse tutkimustyö tehtiin saman vuoden syksynä ja alkutalvena. 

 

Tutkimuksen tulos oli, että tiedotteet ovat varsinkin verkkolehdille ilmeisen tärkeä tiedonlähde. 

Nykyään tiedotteita eivät anna vain yritykset ja virastot, vaan myös yksittäiset henkilöt. Tutki-
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muksessa tuli ilmi, että erityisesti poliittisesti aktiivisten henkilöiden kommentit pääsivät leviä-

mään huomattavasti laajemmalle kuin tarkastelussa olleen oikeuden tiedotteen teksti. 

 

Aloitan kertomalla lyhyesti korkeimman hallinto-oikeuden toiminnasta ja viranomaisten lain-

käyttöä koskevan valituspäätöksen käsittelystä. Tämän jälkeen avaan korkeimman hallinto-

oikeuden julkisuuspoliittista strategiaa ja kerron miksi oikeus halusi tarkastella nimenomaan 

Lounais-Sipoota koskevaa uutisointia. 

 

Kolmannessa luvussa käyn läpi ulkoisen viestinnän ja journalismin käsitteitä sekä esittelen ai-

heesta aiemmin tehtyjä tutkimuksia. Neljäs luku syventyy tarkemmin kertomaan siitä, millaista 

aineistoa tutkimuksessa käytetään ja millaisia tutkimusmenetelmiä niihin sovelletaan. Seuraa-

vissa kahdessa luvussa analysoin aineistoa ja pyrin määrittelemään tekstien suhdetta tiedottee-

seen. Viimeinen luku keskittyy kokoamaan analyysin johtopäätöksiä yhteen. 

 

Tutkimuksen toteuttamisessa auttoivat korkeimman hallinto-oikeuden viestintäpäällikkö Teu-

vo Arolainen sekä HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun lehtori Kaarina Järventaus. Kiitos 

heille neuvoista ja kannustuksesta. Kiitos myös lehtori Marjaana Halsakselle avusta ruotsinkie-

listen otsikoiden suomentamisessa. 

 

1.1 Käytetyt lyhenteet 

 

Opinnäytetyössä ja sen aineistossa on käytetty lukuisia lyhenteitä. Osa aineiston lyhenteistä 

viittaa vain joko printtilehteen tai verkkopalveluun, osa kumpaankin. 

 
KHO: Korkein hallinto-oikeus 

HFD: Högsta förvaltningsdomstolen 

HS: Helsingin Sanomat (printtilehti ja verkkopalvelu) 

YLE: Suomen Yleisradio (verkkopalvelu) 

HBL: Hufvudstadsbladet (printtilehti ja verkkopalvelu) 

SS: Sipoon Sanomat (printtilehti ja verkkopalvelu) 

US: Uusi Suomi (verkkopalvelu) 

STT: Suomen Tietotoimisto Oy 

MTV3: MTV MEDIAn omistama MTV3 -verkkopalvelu 

IL: Iltalehti (printtilehti ja verkkopalvelu) 

IS: Ilta-Sanomat (verkkopalvelu) 

MT: Maaseudun Tulevaisuus (printtilehti) 

BBL: Borgåbladet (printtilehti) 

KL: Kauppalehti (verkkopalvelu) 

TS: Taloussanomat (verkkopalvelu) 
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2 Korkein hallinto-oikeus ja Lounais-Sipoon tapaus 
 

Kerron tässä luvussa lyhyesti korkeimman hallinto-oikeuden toiminnasta ja viestintäsuunni-

telmasta. Tämän jälkeen selitän, miksi valtioneuvosto päätti muuttaa Helsingin, Sipoon ja Van-

taan kuntarajoja ja miten päätöksestä valitettiin korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Lopuksi ker-

ron tarkemmin tämän opinnäytetyön tutkimusaiheesta ja -kysymyksistä. 

 

2.1 Korkein hallinto-oikeus 

 

Vuonna 1918 perustettu korkein hallinto-oikeus (ruots. högsta förvaltningsdomstolen) käyttää 

Suomessa ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäytössä. Riita- ja rikosasioissa ylintä tuomiovaltaa 

käyttää korkein oikeus. 

 

Korkein hallinto-oikeus ja korkein oikeus ovat kummatkin Suomen ylimpiä riippumattomia 

tuomioistuimia. Siinä missä eduskunta edustaa lainsäädäntövaltaa ja valtioneuvosto toimeenpano-

valtaa (Suomen perustuslaissa korvattu sanalla hallitusvalta), edustaa korkein hallinto-oikeus 

tuomiovaltaa. Tämän vallan kolmijaon oletetaan olevan myös yksi nykyaikaisen demokratian tun-

nusmerkeistä. 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden työskentelyä johtaa presidentti, jonka virkaa on vuodesta 1994 

lähtien johtanut Pekka Hallberg. Lisäksi muina asioita käsittelevinä jäseninä on 20 hallintoneu-

vosta. (KHO:n yleisesite 2009.) 

 

Valtaosassa korkeimman hallinto-oikeuden käsittelemistä asiaryhmistä ei ole valituslupajärjes-

telmää. Niissä asioissa asianosaisella on sitä vastoin valitusoikeus, ja korkein hallinto-oikeus 

antaa myös aineellisoikeudellisen asiaratkaisun. Korkeimman hallinto-oikeuden tehtävät eivät 

painotu ennakkopäätösten luomiseen, vaan se on pääasiassa valitustuomioistuin.  

 

Tässä opinnäytetyössä korkeimmasta hallinto-oikeudesta käytetään suomenkielistä lyhennettä 

KHO tai ruotsinkielistä lyhennettä HFD. 

 

2.1.1 Valituspäätöksen käsittely KHO:ssa 

 

Kuka tahansa voi valittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle epäillessään viranomaisten päätös-

ten laillisuutta. Yleinen muutoksenhakuoikeus hallintopäätöksiin ja niiden lainmukaisuuden 

tutkiminen on määritelty lähinnä hallintolainkäyttölaissa (26.7.1996/586). 
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Useimmat valitukset ovat yksityisten ihmisten tekemiä, mutta myös viranomaisilla on mahdol-

lisuus valittaa hallinto-oikeuden kumottua tai muutettua hallintopäätöksen.  Muutoksenhakija 

pystyy yleensä ajamaan asiaansa ilman asiamiestä, mikä helpottaa muutoksenhakua ja oikeus-

turvan saamista. Kirjallinen tai sähköinen valituskirjelmä tulee jättää KHO:lle tietyssä määrä-

ajassa ja siitä on käytävä ilmi se, millaista muutosta päätökseen halutaan ja mitkä ovat vaati-

muksen perusteet. 

 

Selvittäessään asiaa KHO hankkii asianosaisilta, päätöksentekijöiltä sekä oikeuskirjallisuudesta 

tarvittavan selvityksen. Aineiston kokoamisesta ja päätösesityksestä vastaa lainoppinut esittelijä 

ja ratkaisusta päätetään oikeuden istunnossa. 

 

Istunnon peruskokoonpanossa on viisi jäsentä ja yksi esittelijä. Esimerkiksi valituslupaa koske-

vissa asioissa ratkaisun tekee kolme jäsentä. Mikäli ratkaistavaa tapausta pidetään merkittävänä, 

voidaan asia ratkaista vähintään seitsemän jäsenen jaoston kokoonpanossa tai täysistunnossa. 

 

Yhteensä korkein hallinto-oikeus saa käsiteltäväkseen noin 4000 tapausta vuodessa. Keskimää-

räinen käsittelyaika on ollut 2000-luvulla noin kymmenen kuukautta (KHO:n yleisesite 2009.). 

Oikeuden päätöksistä ei voi valittaa ja vain KHO voi purkaa antamansa päätöksen.  

 

2.1.2 KHO:n viestintäpolitiikka 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä on usein laajalle ulottuvia vaikutuksia yhteiskun-

taan ja yksittäisten kansalaisten elämään. Oikeus kertoo avoimesti ratkaisujensa lopputuloksista 

ja perusteluista sekä muista toimintaansa liittyvistä seikoista.  

 

Oikeudellisesti merkittävien tai paljon huomiota saaneiden tapausten ratkaisusta laaditaan tie-

dote. Tiedotteet laatii viestintäpäällikkö yhteistyössä tuomareiden ja esittelijöiden kanssa ja ne 

julkaistaan sekä painettuina että digitaalisessa muodossa internetissä (KHO:n viestintäsuunni-

telma 2008.).  Tarvittaessa ratkaisun antopäivästä voidaan antaa ennakkotieto medialle.   

 

Tiedote ei ole pelkkä lyhennelmä ratkaisusta vaan lyhyt ja tiivis kuvaus asiasta. Tiedote on 

myös tehtävä niin, että ”se on julkaistavissa sellaisenaan” mediassa. (KHO:n viestintäsuunni-

telma 2008.) 
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2.2 Tapaus Lounais-Sipoo 

 

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti kesällä 2006 esittää valtioneuvostolle Helsingin, Vantaan 

ja Sipoon kuntajaon muuttamista. Esityksen mukaan läntisestä Sipoosta liitettäisiin noin 50 

neliökilometriä maata Helsinkiin. Sisäasiainministeriö teki kuntajaon muutoksesta selvityksen, 

joka valmistui marraskuun lopulla 2006. Kuntajakoselvittäjä Pekka Myllyniemen ehdotuksessa 

esitettiin, että Helsingin kaupunkiin siirrettäisiin noin 30 neliökilometriä maata Sipoon kunnan 

lounaisosasta ja pienempi alue, ns. Västerkullan kiila Vantaan kaupungilta. (KHO: 2008:1, 5.) 

 

Selvityksessä kuntajaon muutosta perusteltiin pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen on-

gelmilla sekä Lounais-Sipoon suunnittelun ja kaavoituksen hitaudella. Vantaan kaupunki ei 

vastustanut oman alueensa liitosta, mutta Sipoon kunnanvaltuusto vastusti esitystä. (KHO: 

2008:1, 8.) 

 

Valtioneuvosto teki valituksenalaisella päätöksellä 28.6.2007 ratkaisun kuntajaon muuttamises-

ta sisäasiainministeriön teettämän selvityksen mukaisesti. Kuntajaon suunniteltiin tulevan voi-

maan vuoden 2009 alusta lähtien. Päätöksestä tehtiin korkeimmalle hallinto-oikeudelle yhteen-

sä 25 valitusta, joista yhden takana oli Sipoon kunta.  

 

Korkein hallinto-oikeus päätti asiasta täysistunnossa alkuvuonna 2008. Tammikuun 15. päivä-

nä julkistetussa noin 100-sivuisessa päätöksessä KHO kertoi hylänneensä tehdyt valitukset. 

Samaan aikaan käsiteltiin myös tapaus, jonka ratkaisussa Sipoo sai 57 hehtaaria Helsingin kau-

pungin maita Nikkilästä ja Pigbystä. KHO katsoi, että nämä kaksi päätöstä olisi hyvä julkistaa 

samana päivänä, vaikka ne eivät suoraan liittyneet toisiinsa (Arolainen, T. 11.9.2009.).  

 

Kuntarajan muutospäätöksen saaman suuren huomion ja Sipoon kunnan tekemän valituksen 

takia korkein hallinto-oikeus päätti laatia ratkaisusta tiedotteen heti kun valituspäätösten käsit-

tely valmistuisi.  Tämä tiedote (liite 1) oli saatavilla paperiversiona KHO:n kirjaamosta ja säh-

köisenä versiona oikeuden kotisivuilta. Tiedotteessa oli myös linkki alkuperäiseen KHO:n pää-

tökseen. Tiedotteella haluttiin osaltaan välttää sitä, että tunteita herättävä päätös tulkittaisiin 

väärin (Arolainen, T. 11.9.2009.). 

 

2.3 Tutkimus tiedotteen vaikutuksista 

 

Tämän opinnäytetyön suunnittelu lähti pitkälti korkeimman hallinto-oikeuden viestintäpäällik-

kö Teuvo Arolaisen aloitteesta. Häntä kiinnosti erityisesti se, kuinka KHO:n päätöksestä an-
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tamaa tiedotetta käytettiin hyväksi eri lehtien uutisoinnissa ja miten päätöksen herättämät reak-

tiot tuotiin esille mediassa. (Arolainen, T. 11.9.2009.) 

 

Arolainen oli kerännyt runsaasti internetissä ja lehdissä ilmestyneitä päätöstä käsitteleviä uuti-

sia. Hankin lisäksi itse vertailuajankohtana ilmestyneitä Suomen Tietotoimiston (STT) julkai-

semia sähkeitä ja uutisjuttuja.  Keskusteltuani Arolaisen kanssa asiasta päätimme kohdistaa 

tutkimuksen kolmena päivän ilmestyneisiin uutisiin.  

 

Tutkimus toteutettiin tarkastelemalla tiedotteen julkaisupäivänä 15.1.2008 ilmestyneitä verkko-

uutisia sekä 16. ja 17.1.2008 ilmestyneitä printtilehtien uutisia. Tutkimusaineistoon otettiin 

lisäksi mukaan STT:n 15.1.2008 julkaisemat Sipoo-uutiset. Aineistossa on mukana yhteensä 

183 uutisjuttua. 

 

Käytin tutkimukseni taustamateriaalina KHO:n keräämiä lehdistökatsauksia, lehtileikkeitä ja 

tulostettuja verkkojuttuja. Nämä jutut eivät kuulu varsinaisen tutkimuksen piiriin, mutta anta-

vat hyödyllistä lisätietoa rajakiistan syistä. Kerron aineistosta tarkemmin tämän opinnäytetyön 

luvussa 4.  

 

Käsittelen valitsemaani tutkimusaineistoa laadullisen tutkimuksen keinoin ja kokoan yhteen 

havaintoja uutisjutuista. Keskityn vastaamaan erityisesti seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Kuinka KHO:n laatima tiedote näkyi Sipoo-päätöksestä uutisoitaessa? 

2. Miten KHO:n päätöksen herättämät reaktiot tuotiin esiin uutisoinnissa? 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on paitsi vastata yllä lueteltuihin tutkimuskysymyksiin, myös kuvata 

uutisen kehittymistä rajattujen päivien aikana. Tutkimuksessa nimittäin ilmeni, että tapaus on 

hyvä esimerkki uutisen elinkaaresta sekä julkisen hallinnon yhä kasvavasta panostuksesta jul-

kisuuspolitiikkaan.  

 

2.3.1 Tutkimuksen hyödyt 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden kannalta tapauksen tutkimus antaa esimerkin viestinnän toi-

minnasta ja siitä kuinka tärkeä julkisuusarvo oikein laaditulla tiedotteella on. Tutkimuksesta 

voivat varmasti hyötyä myös muut julkishallinnolliset virastot sekä yritykset, jotka pohtivat 

oman viestintäpolitiikkaansa suuntaviivoja. 

 



  

7 

Toisaalta tutkimus on mielenkiintoinen myös journalistisen tarkastelun kannalta. Nopean onli-

ne-median merkityksen kasvaessa toimittajat käyttävät yhä enemmän tiedotteita juttujensa ai-

neistona. Tämä tutkimus kertoo esimerkin siitä, kuinka tiedotteen pohjalta laadittu uutinen 

muuttaa muotoaan sekä täydentyy tiedonlähteiden ja kommentoijien lisääntyessä. Samalla 

voimme myös nähdä, kuinka seuraavina päivinä ilmestyvät lehdet tarttuvat tapaukseen.  
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3 Ulkoinen viestintä ja journalismi 

 
Yritysten ja järjestöjen ulkoinen viestintä on nykyään paitsi tietoista julkisuuskuvan muokkaus-

ta, myös tiedotusvälineiden ja yleisön palvelemista. Kerron tässä luvussa ulkoisen viestinnän 

tutkimuksesta sekä journalismin ja viestintätoimijoiden viimeaikaisesta muutoksesta Suomessa. 

Lopuksi selostan lyhyesti, millaista murrosta journalismi on viime vuosina käynyt läpi ja kuinka 

tämä murros on vaikuttanut tiedotteiden käyttämiseen journalistisina tiedonlähteinä. 

 

3.1 Ulkoinen viestintä ja sen tutkimus 

 

Ulkoisen viestinnän tehtävänä on tukea organisaation myyntiä ja markkinointia sekä luoda 

kysyntää yrityksen tuotteille ja palveluille. Ulkoisella viestinnällä ylläpidetään myös yrityksen 

mainetta ja erotutaan kilpailijoista. Sen tärkeä tavoite on luoda, kehittää ja ylläpitää hyviä suh-

teita moniin sidosryhmiin, kuten asiakkaisiin, omistajiin, mediaan ja muihin yhteistyökumppa-

neihin. (Viestintä Kielipuu 2009.) 

 

Viestintätutkimuksessa yritysten ja järjestöjen viestintää kutsutaan myös organisaatioviestin-

näksi, yhteisöviestinnäksi, tiedottamiseksi ja pr-toiminnaksi. Tässä tutkimuksessa ulkoisella 

viestinnällä tarkoitetaan tiedottamista eli yleisön informointia (Lehtonen 2002, 22.).  

 

Median käsitteellä viitataan tässä opinnäytetyössä erityisesti kahteen suureen julkaisukanavaan: 

lehtiin ja internetiin. Journalismin tutkimuksessa median käsite voi toki viitata myös muihin 

joukkoviestimiin ja niihin sisältöä tuottaviin journalisteihin. Teknisessä mielessä medialla tar-

koitetaan kaikkia välineitä, joiden avulla voidaan välittää merkityksiä (Nieminen & Pantti 2004, 

15.). 

 

Journalismin kannalta ulkoisen viestinnän hyödyllisin tuote on tiedote. Tiedotteiden pituudet 

vaihtelevat, mutta ne eivät ole yleensä yhtä A4-liuskaa pidempiä. Tiedotteessa toimija pyrkii 

selostamaan yritystä, järjestöä tai virastoa koskevaa tietoa helposti ymmärrettävässä muodossa. 

Toimittajien tulee silti muistaa, että tiedotteen julkaisijalla on aina jokin tietty näkökulma käsi-

teltävään asiaan. Varsinkaan lakia tulkitsevien tuomioistuimien, kuten KHO:n, ei ole kuiten-

kaan tarkoitus ajaa mitään rajattua näkökulmaa tiedotuspolitiikassaan. Sen takia niiden ulkoista 

viestintää voi pitää jossain määrin objektiivisempana kuin yritysten tai järjestöjen tiedotustoi-

mintaa.  
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Ulkoinen viestintä on ollut myös mielenkiintoinen tutkimuskohde. Esimerkiksi Taloustutki-

mus julkaisee vuosittain yrityskuvatutkimuksen eri toimialojen keskeisten yritysten ja järjestö-

jen ulkoisesta viestinnästä. Tutkimuksessa lehdistön ja sähköisten viestinten toimittajat arvioi-

vat ulkoisen viestinnän käyttöä ja laatua (Törmä, 2009.).  Korkeimman hallinto-oikeuden vies-

tintäpolitiikasta ei ole kuitenkaan tehty viime aikoina vastaavaa tutkimusta. 

 

Satu Aallon pro gradu -tutkielma (2005) taas käsittelee hyvin samoja teemoja kuin tämä opin-

näytetyö. Tampereen kaupungin tiedotustoiminnan vaikutusta paikallisviestinten toimintaan 

tutkinut Aalto päätyi tulokseen, että viestin ja lähdeorganisaatio ovat jatkuvassa symbioottises-

sa suhteessa toisiinsa (2005, 121). Tampereen kaupunki on paikallisille tiedotusvälineille siis 

hyvä rutiinilähde.  

 

Iivonen ja Åberg (2009) ovat sitä vastoin tarkastelleet erityisesti julkisen vallan viestintätoimi-

joiden käytäntöjä. He esittelevät kolmen kriisiviestintää käsittelevän uutistapauksen kautta 

muun muassa ministeriöiden viestintätoimintaa. Tutkimuksen mukaan viranomaiset ovat 

muuttuneet hallittujen ja neutraalien tietojen lähettäjistä tietojen aktiivisiksi lähettäjiksi. (Iivo-

nen & Åberg 2009, 21.) 

 

3.2 Julkisuuspolitiikka ja viestinnän uudet muodot 

 

Poliitikot esiintyvät nykyään yhä enemmän lehtien sivuilla, televisiossa ja muussa mediassa. 

Journalistit taas ovat saaneet valtaa vaikuttaa siihen, kuka päättäjistä pääsee mediassa ääneen. 

Siksi perinteinen julkisten virastojen viestintä on muuttunut asteittain julkisuuspolitiikaksi ja 

yhteiskuntasuhteiden hoitamiseksi (Iivonen & Åberg 2009, 4.).  

 

Tämä suuntaus näkyy myös korkeimman hallinto-oikeuden viestintätoiminnassa. Oikeuden 

viestintäsuunnitelmassa kerrotaan:  

 
Ulkoisessa viestinnässä korostuu yhteistyö joukkoviestinten kanssa, koska oikeudenkäynnin julkisuus  

toteutuu tehokkaasti ja kattavasti vain niiden välityksellä. (KHO:n viestintäsuunnitelma 2008.) 

 

Nopeat tietoliikenneyhteydet, kuten internet, mahdollistavat kansalaisten osallistumisen aktiivi-

sena osapuolena viestintäprosessiin ja helpottavat tiedon nopeaa vaihtoa kansalaisten kesken ja 

viranomaisten kanssa. Tällaista julkisen hallinnon tiedotusperiaatetta kutsutaan kommunikaa-

tioperiaatteeksi (Abrahamson 1972, teoksessa Iivonen & Åberg 2009, 4.). 
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Median merkityksen kasvu on lopulta johtanut useisiin muutoksiin julkisen vallan viestintätoi-

minnassa. Iivonen ja Åberg (2009, 7–8) tuovat esille kuusi selkeää muutosta:  

 

1. Julkisen vallan kyky ohjata sitä, mitä tietoja media tuo julki on vähentynyt 

2. Poliitikkojen yksityisyyden raja on kaventunut 

3. Mediadiversiteetti on laajentunut, sillä verkkoviestintä on kasvanut 

4. Viestintä on online-median takia muuttunut jatkuvasti päivittyväksi  

5. Media on muuttunut vallankäytöstä kertovasta valtaa käyttäväksi välineeksi 

6. Viestintä ja media ovat globalisoituneet tekniikan ansiosta 

 

Yritysten ja järjestöjen ulkoisen viestinnän roolia ei kuitenkaan pidä vähätellä. Nopeasti saata-

villa oleva ja hyvin jäsennelty tieto on erittäin tärkeää journalisteille. Seuraavissa alaluvuissa 

kerron tarkemmin journalismin murroksesta ja siitä, kuinka tiedotteita käytetään journalististen 

tekstien tiedonlähteinä.  

 

3.3 Verkkolehdet ja journalismin murros 

 

Internetissä julkaistavien uutisten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viidentoista vuoden 

aikana. Vielä 1990-luvun puolivälissä monilla suomalaisilla julkaisuilla ei ollut omia verkkopal-

veluita, kun nykyään lähes jokainen paikallislehtikin julkaisee osan sisällöstään internetissä.  

 

Verkkolehden ja verkkopalvelun käsitteitä on jäsennetty hieman eri lailla viestinnän tutkimuksessa. 

Drake ym. (2009, 14–17) määrittelevät verkkolehden olevan nopea ja jatkuvasti päivittyvä uu-

tisvälityksen kanava, taustoittavan tiedon tarjoaja sekä elämyksen, viihteen ja yhteisöllisyyden 

jakamisen alusta. Verkkopalvelun käsitteen alle sopivat luontevasti siis niin tv-kanavien kuin 

printtilehtienkin kotisivut. Tässä opinnäyteyössä kaikki korkeimman hallinto-oikeuden interne-

tistä keräämä aineisto on siis ilmestynyt nimenomaan journalistisia uutisia välittävissä verkko-

palveluissa. 

 

Internet ja sen tuoma uusi teknologia asettavat journalistit uusien haasteiden eteen. Erja Kola-

rin (teoksessa Väliverronen, 2009, 156) mukaan etenkin sähköisen viestinnän asettama haaste 

nopeine ja osittain ilmaisine sisältöineen on kriittinen tulevaisuuden ongelma. Hän esittää, että 

journalismissa on yhä korostetummin kyse tuotteista ja asiakkaista. Tällöin uutisten määrä voi 

helposti korvata niiden laadun.  

 

Vaikka media-alan taloudellinen tehokkuus on jo pitkään selvästi lisääntynyt (Jyrkiäinen 2008, 

8), ovat lukijoiden odotukset ennallaan. Lukijat odottavat, että myös internetissä toimivalla 
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journalistilla on oltava vahva osaaminen ja laaja yleissivistys sekä kyky herättää keskustelua, 

taustoittaa asioita ja viihdyttää (Drake ym. 2009, 97.).  Samalla uutisten halutaan kuitenkin ole-

van mahdollisimman tuoreita. Tästä onkin syntynyt jatkuva uutiskilpa siitä, mikä verkkopalvelu 

saa uutisen julki minuuttia ennen muita sivuja.  

 

Vain harva journalistisia sisältöjä tuottava yhtiö on kuitenkaan keskittynyt vain verkkojourna-

lismiin. Sähköisien julkaisuiden mainokset eivät ole vielä yhtä suuria rahasampoja kuin painet-

tujen lehtien mainokset. Yksi syy tähän on se, että verkkopalvelu on luonteeltaan selailuväline. 

Vastaanottaja selailee vapaasti kaikkea tarjontaa ja lukee suuresta juttumassasta vain itseään 

kiinnostavat jutut. (Huovila 1999, 47.) 

 

Sanomalehdet taas ovat kokoavia uutisvälineitä, jotka kertovat yhteenvedon vuorokauden ta-

pahtumista. Vaikka myös sanomalehti on selailuväline (Huovila 1999, 42), syventyvät ihmiset 

siihen paljon paremmin kuin verkkoon. Yksi syy tähän on varmasti se, että sanomalehti on 

helpommin jäsennelty kuin internet. Toisaalta monet printtilehdet ovat ottaneet vaikutteita 

taustoittavista aikakauslehdistä. Sanomalehteä pidetäänkin edelleen tärkeimpänä välineenä 

taustoittamaan ajankohtaisia uutisia (Huovila 1999, 7, 29.). 

 

Verkkolehtien uutiskriteerit ovat tuoreen tutkimuksen (Vanninen 2009) mukaan tabloidistu-

neet eli iltapäivälehdistyneet. Lukijamäärien mukaan mitattuna verkkolehtien uutistarjonnassa 

suosituin aihepiiri ovat rikokset ja onnettomuudet. Lukijoiden houkuttelemiseksi verkkopalve-

luiden uutisia pyritään myös työstämään elämyksellisiksi ja viihteellisiksi. Uutisointia voidaan 

dramatisoida esimerkiksi henkilöimällä uutisia, kärjistämällä aiheita ja lisäämällä otsikointiin 

”napakkuutta ja vääntöä”. Vannisen tutkimuksessa huomattiin, että esimerkiksi Helsingin Sa-

nomat on selvästi erottanut printtilehtensä verkkojulkaisustaan, jossa se dramatisoi uutisia 

enemmän. (Vanninen 2009, 132–140.)  

 

Journalismin tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota myös tarinoiden vetovoimaisuuteen. Varsin-

kin verkkolehdet ja iltapäivälehdistö tekevät uutisista kiinnostavimpia nostamalla yksittäisen 

uhrin tai sankarin äänen kuuluviin. Samoin eri uutisista voidaan tehdä myös ”jatkokertomuk-

sia” (Nieminen & Pantti 2004, 134.).  

 

Edellä kuvatut median uudet käytännöt (kuten online-uutisoinnin kasvanut nopeus, dramatisoiminen 

ja tarinallisuus) heijastuivat myös tämän opinnäytetyön aineistoon kerätyissä uutisissa. 
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3.4 Tiedotteiden journalistinen käyttö  

 

Nopeus on aina ollut keskeinen lehtijournalismin periaate. Siirtyminen deadline-ajasta (pelkistä 

printtilehdistä) online-aikaan (verkkolehtiin) on jopa vahvistanut tätä piirrettä (Väliverronen 

2009, 30.). Kasvava tarve tuottaa uutisia nopeasti on kuitenkin asettanut journalistit vaikeaan 

tilanteeseen: tiedonhankintaan ja tietojen tarkistamiseen on yhä vähemmän aikaa. Yritysten ja 

järjestöjen tiedotteet voivat siksi saada helpommin julkisuutta. 

 

Tutkimus Tampereen kaupungin tiedotustoiminnan vaikutuksista päätyi tulokseen, jossa kau-

punkia koskeva mediajulkisuus näyttäytyi pienissä viestimissä suureksi osaksi kaupungin oman 

viestinnän jatkona. (Aalto 2005, 122.) 

 

Myös ruotsalaisen Journalisten-lehden 2000-luvun alussa tekemässä kyselyssä tuli ilmi sama 

seikka. Kyselyssä 54 % ruotsalaisista yritysten tiedotusvastaavista oli sitä mieltä, että median 

itsenäisyys on vähentynyt ja että yritysten tiedotteet julkaistaan usein sellaisinaan tai uutisteks-

tiin muokattuna. (Lehtonen 2002, 58.)  

 

Suurienkaan lehtien verkkotoimituksilla ei kovin paljon parempia resursseja kuin pienillä pai-

kallislehdillä. Varsinkin internetissä ilmestyvät jutut ovat siksi lyhyempiä ja niiden teossa on 

käytetty vähemmän tiedonlähteitä kuin printtilehtien jutuissa. Poliiseja ja muita viranomaisia 

pidetään yleensä luotettavina tiedonlähteinä, minkä takia heidän lähettämänsä kirjalliset tiedot-

teet ovat nousseet tärkeiksi, joskus jopa ainoiksi tiedonlähteiksi. Toisaalta jo aiemmin mainittu 

julkisuuspolitiikan muutos vaikuttanut siihen, että viranomaiset keskittyvät entistä enemmän 

ulkoiseen viestintään. (Iivonen & Åberg 2009.) 

 

Tällaisten asiantuntijoiden käyttö voi tulevaisuudessa vähentyä. Yksi tapa tuottaa uusia tiedon-

lähteitä, on keskittyä kansalaisjournalismin kehittämiseen. Toinen tapa on käyttää uuden vies-

tintäteknologia tarjoamia mahdollisuuksia löytää uutta tietoa. Jalosta ideasta huolitta tällaiset 

ideat ovat silti jääneet vain kokeilun asteelle. Tiedotteet ja asiantuntijat ovat edelleen tärkeitä 

tiedonlähteitä. (Kunelius 2003, 202.) 
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4 Aineisto ja tutkimusmenetelmät 
 

Helsingin ja Sipoon välinen rajakiista johtaa juurensa monen vuoden taakse. Tämän luvun 

alussa kerron tausta-aineiston avulla lyhyesti Lounais-Sipoota koskevasta uutisoinnista, jonka 

jälkeen esittelen korkeimman hallinto-oikeuden laatiman tiedotteen ja varsinaiseen tutkimuk-

seen valitut aineistot. Lopuksi kerron aineiston analysoimiseen käyttämistäni tutkimusmene-

telmistä. 

 

Tutkimuksessa ovat mukana seuraavat aineistot: 

 

1. Korkeimman hallinto-oikeuden tiedote 

2. Sipoo-tapausta koskevat verkkopalveluiden uutisointi 15.1.2008 (75 kappaletta) 

3. STT:n Sipoo-tapausta koskeva uutisointi 15.1.2008 (35 kappaletta) 

4. Sipoo-tapausta koskevat printtilehtien uutiset 16. ja 17.1.2008 (73 kappaletta) 

 

Verkkopalveluiden ja printtilehtien uutiset ovat korkeimman hallinto-oikeuden keräämiä  

aineistoja. Tammikuun 15. päivältä on mukana vain verkkouutisia sekä Suomen Tietotoimis-

ton uutisia, koska aamulla ilmestyneet printtilehdet oli jo painettu kun päätös julkaistiin. 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden alkuperäiseen aineistoon kuului yllä esiteltyjen lisäksi esimer-

kiksi pääkirjoituksia, jotka käsittelevät KHO:n Sipoo-päätöstä. Nämä jutut toimivat kuitenkin 

vain tausta-aineistona, minkä takia niitä ei ole eritelty tarkemmin tässä luvussa.  

 

4.1 Tausta-aineisto: Helsinki vastaan Sipoo 

 

Lounais-Sipoon liittämisestä syntyi kiivasta poliittista keskustelua heti Helsingin esitettyä Si-

poon maiden lunastusta kesällä 2006. Ensin kuntajaon muutoksesta kertoivat pääasiassa etelä-

suomalaiset lehdet, mutta valtioneuvoston tehtyä jaosta päätöksen kesällä 2007, tarttuivat ai-

heeseen myös valtakunnalliset mediat.  

 

Julkisuudessa pohdittiin esimerkiksi sitä, oliko päätös ollut kuntalain mukainen ja sortiko se 

kuntien itsemääräämisoikeutta. Muun muassa kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen 

(kesk.) vastusti liitosta. Hänen mukaansa hanke oli kuntalain vastainen. (YLE 30.10.2008.) 
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Myös kielikysymys nousi uutisoinnissa esille. Sipoo on kaksikielinen kunta, jonka asukkaista 

noin kaksi kolmasosaa puhuu äidinkielenään ruotsia. KHO:n päätöksessä kielikysymykseen ei 

silti otettu kantaa.  

 

Oikeuden keräämästä lehtiaineistosta käy ilmi, että ratkaisua spekuloitiin jo useita päiviä ennen 

KHO:n päätöksen julkaisua. Helsingin kaupunkisuunnittelun ja kiinteistötoimen apulaiskau-

punginjohtaja Hannu Penttilä ilmoitti jo vuoden 2008 alussa, että Lounais-Sipoo liitetään Hel-

sinkiin vaikka erillislailla (HS 2.1.2008.). Toisaalta Sipoon kunnanhallituksen puheenjohtaja 

Christel Liljeström esitti, että Sipoo vaatisi korvauksia mahdollisen rajasiirron toteutuessa 

(YLE 14.1.2008.). 

 

4.2 KHO:n tiedote 

 

KHO:n tiedotteet laatii viestintäpäällikkö yhteistyössä tuomareiden ja esittelijöiden kanssa. 

Myös rajasiirrosta tehdystä päätöksestä tehtiin tiedote (liite 1), jonka kirjoitti KHO:n viestintä-

päällikkö Teuvo Arolainen. Tiedotteen lopussa oli myös linkki KHO:n koko päätökseen.  

 

Päätöksen julkaisusta kerrottiin tiedotusvälineille ja asiaosaisille jo päätöksen julkaisua edeltä-

vänä päivänä 14.1.2008. Mediat olivat siis hyvin selvillä tapahtumista: Tulevasta päätöksestä 

kerrottiin jo hyvissä ajoin internetissä ja 15.1.2008 ilmestyneissä lehdissä. Vastaavasti myös 

Sipoon ja Helsingin päättäjät pystyivät valmistautumaan päätöksen julkistamiseen. Kuten ai-

neistoa analysoitaessa tuli myöhemmin ilmi, reagoivat molemmat kunnat seuraavan päivän 

mediahuomioon varsin nopeasti. 

 

Tiedote julkistettiin korkeimman hallinto-oikeuden internetsivuilla 15.1.2008 noin kello 8:14. 

Tiedote piti julkaista jo kahdeksalta, mutta suuren kävijämäärän takia sivut kaatuivat ratkaise-

valla hetkellä. Yksi syy sivujen ongelmiin oli niiden laatimiseen käytetty vanhentunut tekniikka. 

(Arolainen, T. 11.9.2009.) 

 

KHO:n mukaan tiedotteen tarkoituksena oli kertoa asian ratkaisu ja päätöksen tärkeimmät 

perustelut (Arolainen, T. 11.9.2009.). Tiedotteen pääsisältö oli seuraavanlainen: 

 
- Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset valtioneuvoston kesäkuussa 2007 tekemästä päätöksestä. 

- Päätöksestä tehtiin 25 valitusta. 

- Sipoon lounaisosa ja Vantaan Västerkullan kiila voidaan liittää Helsinkiin. 

- Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana vain kuntajaon muutoksen lainmukaisuus, ei valtio-

neuvoston päätöksen tarkoituksenmukaisuus. 
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- Päätös kuntajaon muuttamisesta tehtiin erityisen painavista syistä: Liitosalueen sijainti sekä merkitys 

seudun kehittämiselle ovat tärkeitä. Muutoksen luomat edellytykset myös parantavat asuntorakentamista 

ja liikenneyhteyksiä. 

- Helsingin seudulla on erityisasema muuhun maahan verrattuna. 

- Kiistassa oli kysymys Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisestä 

- Perustuslain itsehallintosäännös ei anna yksittäisille kunnille suojaa kuntajaon muutosta vastaan. 

- Pääministeri Matti Vanhasen osallistumisella kuntajakoa koskevaan julkiseen keskusteluun ei ollut oi-

keudellista merkitystä. 

- Valitukset Sipoon kunnalle myönnetystä luvasta saada Nikkilän ja Pigbyn kylistä yhteensä noin 57 heh-

taaria Helsingin omistamia maita hylättiin. 

 

4.3 Toimituksellinen tutkimusaineisto 

 

Keskityn 15.1.2008 ilmestyneisiin verkkouutisiin sekä 16. ja 17.1.2008 ilmestyneisiin lehtikirjoi-

tuksiin. Korkeimman hallinto-oikeuden alkuperäiseen aineistoon kuului juttuja myös näitä 

päiviä edeltävältä ajalta, mutta valittuina kahtena päivänä uutisointi keskittyi nimenomaan 

KHO:n Sipoo-päätökseen. Tutkimusaineistoon on valittu ainoastaan uutistekstejä. Kolumnit, 

luettelomaiset tietolaatikot tai toimittajien kommentit eivät kuulu tutkimusaineistoon, vaikka 

KHO oli kerännyt myös niitä.  

 

Tutkimusaineistosta suurin osa on suomenkielisistä lehdistä ja verkkopalveluista. Ruotsinkieli-

sistä lehdistä on mukana Hufvudstadsbladet (15. ja 16. päivän aineistot) sekä Borgåbladet (16. 

päivän aineisto). Lisäksi verkkopalveluiden aineistossa on muutamia YLE:n ruotsinkielisiä uu-

tisia. Valitsin mukaan tarkasteluun ruotsin- ja suomenkielisiä uutisia, koska niissä oli keskenään 

jonkin verran näkökulmaeroja. Ruotsinkielisistä uutisista otetut lainaukset on suomennettu. 

Suomennoksessa teksti on pyritty kääntämään sujuvalle suomen kielelle, mutta yritetty samalla 

säästää alkuperäisen tekstin tärkeimmät asiasanat ennallaan. Kun suomennettuja tekstejä on 

lainattu tässä tutkimuksessa, on siitä aina merkintä lainauksen perässä. 

 

Tammikuun 15. päivänä ilmestyneiden uutisten aineistoon kuuluu yhteensä 75 verkkopalve-

luissa ilmestynyttä uutisjuttua ja 35 Suomen Tietotoimiston STT:n julkaisemaa Sipoo-uutista. 

Tiedote KHO:n päätöksestä julkistettiin 15.1.2008 noin kello 08:14.  Ensimmäinen kerätty 

uutinen ilmestyi Taloussanomien verkkosivuilla kello 08:13 ja viimeinen Hufvudstadsbladetin 

sivuilla kello 23:02.  

 

Miten on mahdollista, että ensimmäinen verkossa ilmestynyt juttu on julkaistu jo kello 08:13, 

vaikka tiedote julkaistiin vasta kello 08:14? Voi olla, että lehden toimittajat kuulivat asiasta ra-

diosta, jossa uutinen julkaistiin jo 08:08 (Arolainen, T. 11.9.2009.). Radiosta nimittäin soitettiin 
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KHO:n kun oikeuden verkkosivut kaatuivat (kts. myös luku 7.1). Syy saattaa myös olla tekni-

nen, ehkä toimitusjärjestelmän kello oli hieman eri ajassa.  

 

KHO:n keräämien verkkouutisten lisäksi keräsin aineistoon Suomen Tietotoimiston 15.1.2008 

julkaisemat Sipoo-uutiset. Nämä uutiset otettiin mukaan tarkasteluun, koska useat verkkopal-

velut käyttivät niitä aineistonaan. Verkkopalveluiden ja printtilehtien itse toimittamat uutisjutut 

oli myös helpompi löytää tarkastelemalla STT:n uutisia. Ensimmäinen STT:n Sipoo-tapausta 

koskeva pikauutinen julkaistiin kello 08:14. Koko päivän aikana STT:ltä ilmestyi 18 aihetta 

käsittelevää tai sivuavaa suomenkielistä uutista ja 17 ruotsinkielistä uutista. Keräsin STT:n uuti-

set uutistoimiston omasta mediapankki-verkkotietokannasta. 

 

Verkkoaineistossa on useita päivitettyjä versioita alkuperäisistä sähkeistä. Mikäli alkuperäinen 

ilmestymisaika oli nähtävillä, merkitsin sen sulkuihin jutun ilmestymisajan perään. Joissain ta-

pauksissa jutun otsikko vaihdettiin mutta teksti pysyi samana. Uutisten päivittämisen takia 

joissain aineiston jutuissa alkuperäinen ilmestymisaika on jo ennen kello 08:14 tai jopa edelli-

senä yönä. Tällöin verkkopalvelun uutinen on ilmeisesti päivitetty jonkin jo aiemmin ilmesty-

neen Sipoo-päätöstä koskevan uutisen päälle.  

 

Jokaisessa verkkouutisessa ei ollut merkintää julkaisuajasta. Tällöin ilmestymisajaksi on merkit-

ty aika, jolloin juttu on tulostettu. Korkein hallinto-oikeus oli kerännyt aineistoa säännöllisesti 

koko 15. päivän ajan, minkä ansiosta oikean julkaisuajan ja tulostusajan ei pitäisi merkittävästi 

erota toisistaan. Uutiset onkin taulukoitu ilmestymisajan mukaan (taulukko 1). En kuitenkaan 

tutki sitä, kuka uutisoi tapauksesta ensimmäisenä tai kuka toisena. Tärkeintä on, kuinka uutisis-

sa kerrottiin KHO:n päätöksestä ja kuinka päätökseen reagoitiin. 

 

Tammikuun 16. päivänä ilmestyivät ensimmäiset KHO:n päätöstä käsittelevät lehtiuutiset. 

Seuraavana päivänä ilmestyneen Sipoon Sanomat -lehden uutisointi on mukana tutkimusai-

neistossa, koska kyseessä on analyysin kannalta mielenkiintoinen paikallislehti. Tammikuun 17. 

päivän aineistoon on siis valittu vain Sipoo Sanomien uutisointi.  

 

Kaikkiaan 16. ja 17. tammikuuta ilmestyneiden printtilehtien aineisto on peräisin 12 lehdestä. 

Aineistoon kuuluu yhteensä 73 lehdissä ilmestynyttä uutista. Juttujen pituus vaihtelee lyhyestä 

sähkeestä koko aukeaman täyttäviin artikkeleihin. Aineisto on listattu lehtien mukaan (tauluk-

ko 2). Suomen Tietotoimisto ei julkaissut 16.1.2008 yhtään Sipoo-tapaukseen liittyvää uutista.  

 

Valitsin printtilehtien aineistosta neljä lehteä, joiden reaktioista kertovia juttuja analysoin tar-

kemmin. Tarkastelen kustakin lehdestä yhtä poliitikkojen reaktioista ja yhtä tavallisten kansa-
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laisten reaktioista kertovaa uutista. Lehdistä Helsingin Sanomat edustaa valtakunnallista suo-

menkielistä lehteä ja Hufvudstadsbladet valtakunnallista ruotsinkielistä julkaisua. Sipoon Sa-

nomat on suomenkielinen paikallislehti ja Borgåbladet ruotsinkielinen paikallislehti. Näissä 

lehdissä KHO:n päätöksestä ja rajasiirrosta myös kirjoitettiin eniten.  

 

Tarkempaan analyysiin valittiin vain osa lehtiuutisista, koska kaikkien lehtiartikkeleiden yksi-

tyiskohtainen tarkastelu olisi vaatinut kohtuuttomasti työtä. Kerron kuitenkin lyhyesti havain-

toja myös niistä lehtiuutisista, joita en analysoi yksityiskohtaisesti. 

 

4.4 Aineiston jaottelu ja taulukointi 

 

Aineiston yksinkertaistaminen auttaa laadullisen tutkimuksen toteuttamista (Alasuutari 1995, 

40.). Siksi 15., 16. ja 17.1.2008 julkaistut jutut on jaettu kolmeen ryhmään (taulukot 1 ja 2): 

 

1. Jutut, joissa kerrotaan KHO:n päätöksen lopputuloksesta 

2. Jutut, joissa tuotiin esiin päätöksen aiheuttamia reaktioita  

3. Jutut, joissa keskityttiin kertomaan päätöksen käytännön seurauksista (kuntajaon muutok-

sen vaikutuksista koulunkäyntiin, terveyspalveluihin, liikennejärjestelyihin jne.) 

 

Ryhmään 1 kuuluvista jutuista etsitään vastausta ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: Kuinka 

KHO:n laatima tiedote näkyi Sipoo-päätöksestä uutisoitaessa? Käytännössä tähän ryhmään 

päätyivät ne jutut, joissa kerrotaan KHO:n tiedotteessa esille tulleita tietoja päätöksestä. 

 

Ryhmään 2 kuuluvia juttuja tarkastellaan toisen tutkimuskysymyksen valossa: Miten KHO:n 

päätöksen herättämät reaktiot tuotiin esiin uutisoinnissa? Tähän ryhmään sijoitetuissa jutuissa 

on aina jonkun ihmisen (poliitikon, tavallisen kansalaisen, oikeusasiantuntijan jne.) mielipide 

päätöksestä. 

 

Ryhmään 3 kuuluvissa jutuissa taas kerrotaan KHO päätöksen käytännön seurauksista, ei 

ihmisten mielipiteistä. Nämä jutut eivät kuulu tutkimuskysymysten piiriin, mutta ne antavat 

kuitenkin hyvän kuvan ”uutistarinan” lopusta ja auttavat tutkimuskysymysten ratkaisussa. 

 

Aineistoon kerätyissä verkkolehtien jutuissa on useita päivitettyjä versioita samoista sähkeistä. 

Tämän takia jutun ensimmäinen versio voi siis kuulua ryhmää 1 ja toinen versio myös ryhmään 

2. Toki myös monissa lehtijutuissa kerrotaan sekä itse päätöksestä, että sen aiheuttamista reak-

tioista ja käytännön seurauksista. Aineiston jutut voivat näin siis kuulua useampaan eri ryh-

mään. 



  

18 

 

Olen keskittynyt jaottelussa juttujen pääaiheisiin. Mikäli aineistossa olevassa tekstissä mainitaan 

päätöksen lopputulos vain lyhyesti ja juttu keskittyy muuten kunnallispoliitikkojen mielipitei-

siin, kuuluu juttu luokittelussani vain ryhmään 2. Vastaavasti en tulkinnut reaktioiksi sellaisia 

uutista, jossa poliitikot vain kertoivat päätöksen mahdollisista vaikutuksista. Ne jutut, jotka on 

luokiteltu ryhmään 2 (ns. reaktiojutut) sisältävät aina mielipiteen. 

 

Omat näkemykseni vaikuttavat juttujen ryhmittelyyn, mutta tämä seikka täytyy hyväksyä laa-

dullista tutkimusta tehtäessä. Tiedän myös, että tällainen ryhmäjako yksinkertaistaa aineiston 

käsittelyä, mutta se on välttämätöntä aineiston rajaamisen takia.  

 

Tutkimusaineisto on taulukoitu seuraaville sivuille. Esittelen aineistosta esille tulleita havaintoja 

luvuissa 5 ja 6. Tarkemman analysoinnin avuksi tarvittavat tutkimusmenetelmät esitellään lu-

vussa 4.5. 

 

Ruotsinkieliset otsikot on suomennettu sulkuihin alkuperäisen otsikon alle. Jos samanniminen 

uutinen on julkaistu samassa lähteessä päivitettynä versiona, ei otsikon käännöstä ole merkitty 

uudelleen. Suomen Tietotoimiston STT:n jutut (taulukko 1) on merkitty tähdellä, sillä nämä 

jutut eivät kuulu alkuperäiseen KHO:n aineistoon. Jos otsikosta ei käy ilmi, kenen suusta lai-

naus on, puhujan nimi on merkitty sulkeisiin otsikon jälkeen. 
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Taulukko 1 (1/3). Verkkopalveluiden ja STT:n uutisointi KHO:n päätöksestä 15.1.2008  

 

Lähde Ilm. aika Otsikko Ryhmä

TS 8:13 Helsingin ja Sipoon aluekiistaan ratkaisu 1
Yle 8:14 HFD godkände Sibboannektering 1

(KHO hyväksyi Sipoon valtauksen)
STT* 8:14 Helsingin ja Sipoon rajakiista on ratkennut Helsingin eduksi 1
US 8:16 KHO hylkäsi valitukset Sipoo-kiistassa 1
MTV3 8:18 (8:11) KHO hylännyt Sipoo valitukset kuntaliitoksesta 1
Yle 8:20 (00:36) KHO hylkäsi valitukset – Helsingin ja Sipoon aluekiista ratkesi 1
KL 8:21 Sipoo hävisi Helsingille 1
Yle 8:22 KHO hylkäsi Sipoo-valitukset 1
HBL 8:22 (8:12) Helsingfors får del av Sibbo 1

(Helsinki saa osan Sipoosta)
HS 8:23 (8:12) Helsinki laajenee Lounais-Sipooseen 1
STT* 8:24 Helsingfors drog längsta strået i Sibbo-tvist 1

(Helsinki veti pidemmän korren Sipoo-sanaharkassa)
KL 8:25 (8:21) Sipoo hävisi Helsingille 1
HS 8:25 (8:12) Helsinki laajenee Lounais-Sipooseen 1
Yle 8:25 (00:36) Helsinki saa osan Sipoosta - KHO hylkäsi valitukset 1
STT* 8:25 Helsinki laajenee Sipooseen 1
US 8:28 (8:16) KHO hylkäsi valitukset Sipoo-kiistassa 1
HBL 8:34 (8:12) Helsingfors får del av Sibbo 1,2
AL 8:35 (8:24) Helsinki laajenee Lounais-Sipooseen 1
Yle 8:36 HFD godkände Sibboannektering 1,2
KL 8:36 (8:21) Sipoo hävisi Helsingille 1
STT* 8:36 Helsinki laajenee Sipooseen 1
STT* 8:39 Helsingfors drog längsta strået i Sibbo-tvist 1
IL 8:40 (3:11) Helsinki sai osan Sipoosta 1
Yle 8:47 Pajunen: Alueen kehittäminen alkaa pikavahdilla 2,3
KL 8:48 (8:21) Sipoo hävisi Helsingille 1
HS 8:48 (8:12) Helsinki laajenee Lounais-Sipooseen 1,2
IL 8:48 Harkimo: "Helsingin maksettava korvauksia" 2
IL 8:48 Sipoolaisjulkut pettyivät – Eicca Toppisesta tulee helsinkiläinen 2
HS 8:49 Lounaissipoolaiset äänestävät Helsingin vaaleissa jo tänä syksyä 3
STT* 8:53 Helsinki alkaa kaavoittaa uusia Sipoo-maitaan heti 3
Yle 8:54 (00:36) Helsinki saa osan Sipoosta – KHO hylkäsi valitukset 1
HS 8:55 (8:12) Helsinki laajenee Lounais-Sipooseen 1,2
Yle 8:56 Pajunen tyytyväinen KHO:n päätökseen 2,3
MTV3 8:58 (8:11) Helsinki voitti – Sipoon raja siirtyy 1,3
AL 9:01 (8:24) Helsinki alkaa kaavoittaa uusia Sipoo-maitaan heti 1,3
MTV3 9:04 (8:39) Sipoo tyrmistyi – Helsinki tyytyväinen 2,3
MTV3 9:05 (8:11) Helsinki voitti – Sipoon raja siirtyy 1
KL 9:11 (8:21) Sipoo hävisi Helsingille 1,3
STT* 9:14 Helsingfors inleder planläggning genast 3

(Helsinki aloittaa kaavoitussuunnitelmat heti)
Yle 9:14 (8:47) Pajunen: Alueen kehittäminen alkaa pikavahdilla 2,3
HS 9:16 Pajunen: Lounais-Sipoo osa kaupunkirakennetta 2,3

  10–15 vuoden päästä
HBL 9:17 (8:12) Helsingfors får del av Sibbo 1,2,3
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Taulukko 1 (2/3) 

 

Lähde Ilm. aika Otsikko Ryhmä

STT* 9:23 Helsingfors drog längsta strået i Sibbo-tvist 1
MTV3 9:27 (8:39) Sipoo tyrmistyi – Helsinki tyytyväinen 2,3
HBL 9:48 (8:12) Helsingfors får del av Sibbo 1,2,3
MTV3 9:53 (8:11) Helsinki voitti – Sipoon raja siirtyy 1
HBL 10:09 (8:12) Helsingfors får del av Sibbo 1,2,3
HS 10:25 Wallin: Sipoo-päätös on pettymys 2
HS 10:30 Sipoo saa 57 hehtaaria Nikkilän ja Pigbyn maita 1
HBL 10:31 Wallin: Besvikelsen är stor 2

(Wallin: Pettymys on suuri)
STT* 10:34 Kunnanjohtajan mielestä Lounais-Sipoon kehitys menee hukkaan 2,3
STT* 10:35 Wallin besviken Sibbobeslutet 2

(Wallin pettynyt Sipoo-päätökseen)
IS 10:40 (8:16) Helsingin ja Sipoon rajakiista ratkesi: Helsinki voitti 1
Yle 10:40 Sipoon puolesta ry aikoo valittaa päätöksestä 2,3

EU-tuomioistuimeen
Yle 10:40 Pajunen tyytyväinen KHO:n päätökseen 2,3
IL 10:45 "Sipoolaiset pettyneitä" (Kunnanjohtaja Markku Luoma) 2,3
SS 10:48 Sipoo pilkotaan palasiksi 1
MTV3 10:55 (8:11) Helsinki voitti – Sipoon raja siirtyy 1,2,3
HBL 10:58 (8:12) Helsingfors får del av Sibbo 1,2,3
Yle 11:00 Christel Liljeström on erittäin pettynyt KHO:n Sipoo-päätökseen 2,3
STT* 11:01 Luoma: Utvecklingen av sydvästra Sibbo går om intet 2,3

(Luoma: Lounais-Sipoon kehitys menee hukkaan)
STT* 11:01 KHO:n päätös puhdistaa selvitysmiehen ja pääministerin 1
IL 11:09 Sipoo-päätös puhdistaa pääministerin ja selvitysmiehen 1
STT* 11:16 Helsingille 30 neliökilometriä, Sipoolle puoli 1
HBL 11:25 (10:22) Harkimo: Helsingfors borde ge ersättning 2

(Harkimo: Helsingin pitäisi antaa korvaus)
STT* 11:36 Helsinki alkaa kaavoittaa uusia Sipoo-maitaan heti 2,3
STT* 11:40 Sipoolaisyhdistys vie rajaliitoksen EY-tuomioistuimeen 2
AL 11:51 (8:24) Helsinki alkaa kaavoittaa uusia Sipoo-maitaan heti 1,2,3
IS 11:58 Sipoolaisyhdistys vie rajapäätöksen EY-tuomioistuimeen 2,3
STT* 12:02 Helsingfors inleder planläggning genast 2,3
KL 12:04 (8:21) Sipoo hävisi Helsingille 1,3
Yle 12:09 Sipoon kunnanhallitus kokoontuu tänään 2,3

   keskustelemaan toimenpiteistä
STT* 12:16 "För Sibbo" överklagar till EG-domstolen 2

("Sipoon puolesta" valittaa EY-tuomioistuimeen)
Yle 12:27 (8:47) Sipoossa hautajaistunnelma 2,3
Yle 12:29 Vapaavuori riemastui Sipoo-päätöksestä 2,3
HBL 12:30 Vapavuori: Riemastuttava päätös 2,3
Yle 12:35 Asuntoministeri pitää Sipoo-päätöstä historiallisena 2,3
STT* 12:39 Helsinki saa Lounais-Sipoon, Pajusen mukaan kaavoitus alkaa heti 1,2,3
STT* 12:40 Asuntoministeri riemastui Sipoo-päätöksestä 2,3
HBL 12:44 Sibboförening överklagar till EG-domstolen 2,3

(Sipoo-yhdistys valittaa EY-tuomioistuimeen)
HBL 12:46 (11:24) Luoma: Utvecklingen går om intet 2,3

(Luoma: Kehitys menee hukkaan)
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Taulukko 1 (3/3) 

 

Lähde Ilm. aika Otsikko Ryhmä

AL 13:03 (8:24) Helsinki saa Lounais-Sipoon 1,2,3
HBL 13:26 (8:12) Helsingfors får del av Sibbo 1,2,3
STT* 13:43 Sibbobeslutet gladde bostadsminister 2,3

(Sipoo-päätös ilostutti asuntoministeriä)
TS 13:51 Sipoosta tule tiivis metrocity 1,2,3
STT* 14:02 Wallin besviken över Sibbobeslutet 2

(Wallin pettynyt Sipoo-päätöksestä)
Yle 14:05 Sibbo får Helsingforsmark i Nickby 1

(Sipoo saa Helsingin maita Nikkilästä)
Yle 14:22 Sipoo pysyy kasvutavoitteessaan KHO:n päätöksestä huolimatta 3
STT* 14:52 Helsinki alkaa kaavoittaa uusia Sipoo-maitaan heti 2,3
US 14:56 Helsingin itäisin pitseria on nyt Sipoossa 2,3
STT* 15:18 Begravningsstämning i Sibbo 2,3

(Hautajaistunnelma Sipoossa)
MTV3 15:36 (8:11) Helsinki voitti – Sipoon raja siirtyy 2,3
STT* 15:58 Oikeusoppineen mukaan Sipoo-päätös on hyvin perusteltu 2
STT* 16:23 Kuntaministeri: Sipoo oli poikkeus 2
IS 16:41 Kuntaministeri Mari Kiviniemi: Sipoo oli poikkeus 2,3
HS 16:20 Cronberg: Nyt Sipoonkorven voi suojella 3
MTV3 16:43 (8:11) Helsinki voitti – Sipoon raja siirtyy 1,3
STT* 16:47 HFD-beslutet väl motiverad, enligt rättslärda 2

(KHO:n päätös oikeusoppineen mielestä hyvin perusteltu)
STT* 17:00 Begravningsstämning i Sibbo 2,3
STT* 17:01 Kiviniemi: Sibbo är ett undertag 2

(Kiviniemi: Sipoo on poikkeus)
STT* 17:12 Sipoo aikoo pysyä kartalla 1,2,3
STT* 17:14 Sipoo laskee menettävänsä satoja miljoonia pakkoliitoksen vuoksi 1,2,3
STT* 17:17 Helsingfors inleder planläggning genast 2,3
STT* 17:30 Cronberg vill snabba på skyddet av Sibbo storskog 3

(Cronberg haluaa nopeuttaa Sipoonkorven suojelua)
TS 18:21 Työvoimapula uhkaa Sipoon rakentamista 3
STT* 19:07 Heinäluoma esittää Helsingin sipoolaisille omaa neuvottelukuntaa 2,3
STT* 21:11 Vanhanen ja Cheney keskustelivat energiasta ja ilmastosta 2
STT* 21:34 Vanhanen och Cheney diskuterade energipolitik 2

(Vanhanen ja Cheney keskustelivat energiapolitiikasta)
IS 22:00 Vanhanen toivoo Helsingin pitävän lupauksensa 2,3
HBL 23:02 Sibboborna sörjer separation 2

(Sipoolaiset surevat erottamista)
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Taulukko 2 (1/3). Painettujen lehtien uutisointi KHO:n päätöksestä 16. ja 17.1.2008 

 

Lähde Otsikko Ryhmä

Hufvudstadsbladet Nu blickar Sibbo framåt (Etusivu) 2,3
(16.1.2008) (Nyt Sipoo katsoo eteenpäin)

Sorgen får ge vika för planering 2,3
(Suru voi tuoda joustavuutta suunnitteluun)
"Grymt att rasera grunden för Sibbo" (Eri haastateltavia) 2
("Julmaa romauttaa pohja Sipoolta")
För Sibbo rf går till EU-domstolen 2,3
(Sipoon puolesta ry menee EU-tuomioistuimeen)
Sibboborna röstar i Helsingfors 3
(Sipoolaiset äänestävät Helsingissä)
Topelius blev helsingforsare 3
(Topeliuksesta tuli helsinkiläinen)
Helsingfors tar över skolorna 3
(Helsinki ottaa vallan kouluissa)
Sibbobeslut svårt för kyrkan 2,3
(Sipoo-päätös vaikea kirkolle)
"Glöm inte Sibbo storskåg" (Ministeri Gronberg) 3
("Älkää unohtako Sipoonkorpea")
Östmetron först - invånare sedan 3
(Itämetro ensin - asukkaat sen jälkeen)
HFD ser Sibbo som skyldigt 1
(KHO näkee Sipoon syyllisenä)
Politiker jublar och sörjer 2
(Poliitikot riemuitsevat ja surevat)
Sibbo prejudikat i Tusbyfrågan? 3
(Sipoo ennakkotapaus Tuusula-kysymyksessä?)
"Inget exempel" (Eri haastateltavia) 2
("Ei mikään esimerkki")
Wallin är besviken 2
(Wallin on pettynyt)

Borgåbladet Ett kraftigt bakslag för Sibbo (Etusivu) 1,2,3
(16.1.2008) (Voimakas takaisku Sipoolle)

HFD stympade Sibbo 1,2
(KHO silpoi/runteli Sipoon)
Besvikelse av stora mått 2,3
(Suuren mitan pettymys)
"Väl motiverad" (O. Mäenpää, Helsingin yliopisto) 2
("Hyvin perusteltu")
Borgå sträcker ut handen åt Sibbo 2,3
(Porvoo venyttää kättä kohti Sipoota)
Chockbeslut för landskapsförspolitik 2
(Shokkipäätös maakuntapolitiikalle)
Beslutet våcker starka känslor hos invånare 2
(Päätös herättää vahvoja tunteita asukkaidan joukossa)
Christel Liljeström vill gå vidare 2,3
(Christel Liljeström haluaa mennä eteenpäin)
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Taulukko 2 (2/3) 

 

Lähde Otsikko Ryhmä

Borgåbladet Björnsöbo siktar mot Helsingforspolitiken 2,3
(jatkuu) (Karhusaarelainen tähtää kohti Helsingin politiikkaa)

Helsingfors lovar genast raska tag 2,3
(Helsinki lupaa jo ripeitä otteita)
Ingen överraskning (Kunnallispoliitikko H. Aho) 2
("Ei mikään yllätys")
Östersundom kyrka snart i Helsingfors 2,3
(Itäsalmen kirkko pian Helsingissä)
Mycket ändrar för de nya Helsingforsborna 3
(Paljon muuttuu uusille helsinkiläisille)
Besvikelse inom sfp 2
(Rkp:n sisällä pettymys)

Iltalehti Tässä on uusi Itä-Helsinki 3
(16.1.2008) Ei yllätys (Liikemies H. Harkimo) 2

Älyä ja malttia (Apocalyptica-laulaja) 2
… ja nämä seuraavaksi? 2,3

Vartti Työpaikat uhattuna (Etusivu) 3
(Itä-Uudemaan Sipoon surun päivä 2,3
painos 16.1.2008) "Ponnistusjalka amputoitu" (Kunnallispoliitikko J. Tikkanen) 2,3

Helsingin Sanomat Helsinki alkaa heti suunnitella Lounais-Sipoon asuinalueita 1,2,3
(16.1.2008) Lounais-Sipoon saanut Helsinki tähyää jo pidemmälle itään 2,3

Päätös ei vääntänyt sipoolaisten rutiineja raiteiltaan 2
Sipoo saa 57 hehtaaria Helsingin maita 1
Vapaavuori riemuitsi 2
Vihreät haluavat Sipoonkorvesta uuden Nuuksion 3
Pajunen uskoi Sipoo-päätökseen 90-prosenttisesti 2

Uutislehti 100 Helsinki söi Lounais-Sipoon (Etusivu) 1,3
(16.1.2008) Sipoolaiset surevat alueliitosta, Helsingiltä penätään korvauksia 1,2,3

Ministeri: Sipoo oli poikkeus (Ministeri M. Kiviniemi) 2
Liitos näkyy jo syksyllä 3
Helsinki alkaa kaavoittaa uusia maitaan välittömästi 2,3

Uutispäivä Demari Helsinki alkaa kaavoittaa uusia Sipoo-maitaan heti 2,3
(16.1.2008) Oikeusoppinut: Sipoo-päätös on hyvin perusteltu 2

"Historiallinen päätös" (Puoluejohtaja E. Heinäluoma) 2,3
Sipoo aikoo pysyä kartalla 2,3
Sipooseen jäi vielä kaavoitettavaa 2,3

Turun Sanomat Sipoo aikoo pysyä kartalla - Helsinki saa Sipoon lounaisosat 1,2,3
(16.1.2008) "Eletäänkö tässä enää oikeusvaltiossa" - Kuntaoikeuden 2

asiantuntija hämmästyi KHO:n ratkaisusta

Aamulehti (16.1.2008) Kuntien rajat eivät siirry Sipoosta tehdyn päätöksen imussa 2,3
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Taulukko 2 (3/3) 

 

Lähde Otsikko Ryhmä

Kauppalehti (16.1.2008) Kuntien rajat säilyvät Sipoo-päätöksestä huolimatta 1,2,3

Kaleva (16.1.2008) Sipoo laskee menettävänsä satoja miljoonia liitoksessa 1,3

Maaseudun Sipoo-päätös kiihdyttää keskittymistä 2,3
Tulevaisuus (16.1.2008)

Sipoon Sanomat Helsinki sai lopulta mitä halusi 1,2
(17.1.2008) Lääkäriin ensin Itäkeskukseen 3

"Tänään surraan, huomenna aletaan rakentaa uutta 3
Sipoota (Kunnanhall. pj. C. Liljeström)

Pajunen myöntää, ettei Sipoo ratkaise asunto-ongelmia 2,3
"Pahalta tuntuu, kun ei oteta huomioon ihmisiä" 2

(eri haastateltavia)
"Pimeyden aika koitti Itäsalmeen" (nettikeskustelua) 2
Nylander kosii jo Porvooseen 2,3
"Kansalaisten mielipiteillä ei ole enää merkitystä" 2

(ent. valtuutettu)
"Tämä ei saa jäädä tähän" (Sipoon puolesta ry.) 2
Asukkaat pelkäävät palveluidensa puolesta 3
Sakarimäen sadekatos jäänee seuraavalle isännälle 3
Helsinki sai myös aimo palan Sipoonkoresta 3
Kunta vaihtuu kesken lukuvuoden 3
Mahdollisista korvauksista ei tässä vaiheessa mitään tietoa 3
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4.5 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusmenetelmiä tarvitaan erottamaan tekstiaineistosta nousevat havainnot tutkimuksen 

tuloksista (Alasuutari 2001, 82.). Käsittelen seuraavaksi tarkemmin sitä, millaisilla työkaluilla 

analysoin edellä kuvattuja uutisjuttuja. Olen valinnut kumpaakin tutkimuskysymystä varten 

erilaiset tutkimusmenetelmät, vaikka käytän kummassakin tapauksessa osittain samoja käsittei-

tä.  

 

4.5.1 KHO:n tiedotteen vaikutus 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden tiedote ja ryhmään 1 kuuluva tutkimusaineisto muodostavat 

oman vertailuryhmänsä. Tiedotteesta ja uutisista etsitään samoja sanamuotoja ja lauseen osia. 

Vertailun avulla voidaan nähdä, kuinka paljon uutisissa käytettiin KHO:n valitsemia tietoja.  

 

Tutkimusaineistoa käsitellään laadullisen tutkimuksen näytenäkökulmasta (Alasuutari 2001, 114) 

vertailemalla keskenään aineiston uutisia ja KHO:n tiedotetta. Journalistiset tekstit ovat näy-

tenäkökulman mukaan omalla tavallaan todellisuuden luojia selostaessaan menneitä tapahtu-

mia. Yleisöhän koostaa mielipiteensä ja asenteensa KHO:n päätöksestä pääasiassa juuri journa-

lististen tekstien pohjalta. Etsimällä tiedotteesta ja uutisteksteistä samanlaisia lauserakenteita 

voimme päätellä, kuinka tärkeä tiedonlähde KHO:n tiedote on ollut eri lehdille ja verkkopalve-

luille. Tällöin voidaan myös huomata, ovatko toimittajat toisintaneet tiedotteen tarjoamaa 

neutraalia näkökulmaa. 

 

Etsiessä vastausta toiseen tutkimuskysymykseen, täytyy kuitenkin syventyä vielä enemmän 

siihen, miten asiat kerrotaan. Tällöin tarvitaan myös yksityiskohtaisemmin määriteltyjä tutki-

musmetodeja.  

 

4.5.2 Median välittämät reaktiot 

 

Jaan ryhmään 2 kuuluvan aineiston (reaktioiden analysoinnin) poliittisten vaikuttajien ja tavallisten 

kansalaisten puheenvuoroihin. Tässä työssä poliittisiksi vaikuttajiksi on määritelty paitsi kansan-

edustajat, myös Helsingin ja Sipoon kunnanvaltuutetut ja erilaisten kansanliikkeiden (esim. 

Sipoon puolesta ry:n) johtajisto. Tavalliset kansalaiset taas ovat niitä henkilöitä, jotka eivät kuu-

lu mihinkään poliittisten vaikuttajien ryhmään. Lisäksi otan esille myös asiantuntijoiden reaktiot. 

Asiantuntija on opinnäytetyön kontekstissa sellainen henkilö, jonka tarkoitus on tarjota uutisen 

lukijalle jokin selvästi laintulkintaan vetoava näkökanta.  
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Tarkemmassa analyysissa käsittelen aineistoa Risto Kuneliuksen (2003) esittelemän järjestelmä-

painotteisen (strukturalistisen) merkitysteorian käsitteiden valossa. Käytän apunani erityisesti kirjan 

antamia neuvoja konnotaatioiden, metaforien ja metonymioiden tulkitsemiseen. Myös Alasuu-

tari (2001) esittelee näitä teorioita puhuessaan laadullisen tutkimuksen työvälineistä, mutta 

mielestäni Kuneliuksen tarjoama jäsennys toimii helpommin tämän tutkimuksen tarpeisiin. 

 

Sveitsiläisen kielitieteilijä Ferdinand de Saussuren esittelemä järjestelmäpainotteinen merkitys-

teoria näkee kielen kahdella tavalla: kielijärjestelmänä ja puhuntoina. Tämä tarkoittaa sitä, ettei-

vät esimerkiksi kirjoitusmerkit tarkoita mitään, ennen kun ne ovat osa tiettyjä sääntöjä noudat-

tavaa kielijärjestelmää. Puhunta taas on vain kielen todellista käyttöä. (Kunelius 2001, 155.) 

 

Toisaalta kaikkien merkkien viittaussuhde on sosiaalisesti sopimuksenvaraista, mutta yksilölli-

sesti sitovaa (Kunelius 2001, 155.). Yksinkertaistaen tämä tarkoittaa, että viestintä tai kielen 

käyttö eivät kuvaa ”todellisuutta” sellaisenaan. Alasuutari (2001, 60, 62) huomauttaa myös, että 

todellisuus on sosiaalisesti konstruoitunut, eli se on rakentunut merkitystulkinnoista ja tulkin-

tasäännöistä.  

 

Kielen käyttö on myös valintaa ja yhdistelyä, sillä merkit voivat täsmentää toisiaan erilaisissa 

asiayhteyksissä. Eri sanojen yhdistelmät (syntagmat) tarkentavat niiden merkityksiä. Esimerkiksi 

sana ”vihreä” viittaa yhdistelmissä ”vihreä aalto” ja ”vihreä liitto” eri käsitteisiin. Eri sanat 

muodostavat myös omia ryhmiään (paradigmoja), joilla on jokin sama piirre (esim. poliittinen 

termistö). Voidaan esimerkiksi miettiä, miksi jotkut lehdet valitsivat juuri sanan ”ottelu” ku-

vaamaan Helsingin ja Sipoon rajakiistaa. Tutkimuksen kannalta onkin mielenkiintoista tutkia 

sitä, mitä termiä uutistekstiin ei valittu tarjolla olevasta paradigmasta. (Kunelius 2003, 158, 

159.)  

 

Järjestelmäpainotteisen merkitysteorian pohjalta on kehitetty käsitteitä, joista tämän tutkimuk-

sen kannalta mielenkiintoisimpia ovat denotaatiot ja konnotaatio sekä metafora ja metonymia. Deno-

taatio on merkin yksiselitteinen merkitys kun konnotaatio taas viittaa tulkintaa vaativiin merki-

tyksiin (Kunelius 2001, 164.). Helasvuon mukaan (1992, teoksessa Harvilahti ym. 1992, 314) 

metafora liittää kaksi käsitettä yhteen niin, että toisen voi ymmärtää toisen avulla.  Kunelius 

(2003, 164) kuvailee ilmiön paradigmojen kautta: Koska sama merkki kielijärjestelmässä kuuluu 

useisiin paradigmoihin, sitä voidaan yhdistellä tavalla, jolla se saa vertauskuvallisia merkityksiä. 

Nämä merkitykset ovat kuitenkin hyvin pitkälle kulttuurin historiallista perintöä; tyhmää kut-

suttiin aasiksi, asinus, jo antiikin latinassa (Koski, teoksessa Harvilahti ym. 1992, 26.).  
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Metonymia taas on eräänlainen metaforan laji, jossa korvataan yksi asia toisella saman tason tai 

saman maailman asialla (Kunelius 2003, 165; Krikmann teoksessa Harvilahti ym. 1992, 80.). 

Tämän määritelmän mukaan yksilö edustaa koko joukko tai että jokin osa edustaa koko koko-

naisuutta. Yksinkertaistaen voidaan siis sanoa, että puhuttaessa ”KHO:n päätöksestä” tarkoite-

taan oikeasti KHO:n istuntoon osallistuneiden jäsenien aikaansaamaa päätöstä. Vastaavasti 

puhuttaessa ”Sipoon vastustuksesta” kuvaillaankin Sipoon kunnanvaltuuston jäsenten mielipi-

dettä. 

 

Valinnan ja yhdistelyn avulla eri lehdet ovat pyrkineet tuomaan monenlaiset mielipiteet julki. 

Jokainen lehti tekee toki omat päätöksensä siitä, minkälaiset näkökulmat otetaan esille. Aineis-

ton tarkastelun kannalta on mielenkiintoista tutkia, kuinka eri mediat tuovat päätöksen herät-

tämät reaktiot esiin. Samalla voi myös tutkia, millaisia konnotaatioita eri jutut välittävät. Jos 

jutussa kerrotaan esimerkiksi ”Sipoon ryöstöstä”, asettuu KHO:n sinetöimä rajasiirto negatii-

viseen valoon. Toisaalta saman asian ilmaiseminen ”Helsingin voittona” saa tapauksen näyt-

tämään paljon positiivisemmalta. Helpotan reaktioiden analyysiä jakamalla ne vielä positiivisiin, 

negatiivisiin ja puolueettomiin kannanottoihin. 

 

”Ryöstö” ja ”voitto” voidaan käsittää myös metaforan käsitteen avulla. Tämän tutkimuksen 

aineistossa metaforia esiintyy todellisten henkilöiden sitaateissa, mutta myös muussa lehtiteks-

tissä. Erilaiset metaforat voivat näin tuoda esille myös ”lehtien reaktiot”; sen, kuinka toimitta-

jat itse ovat suhtautuneet asiaan.  

 

Metaforien löytämisen tekee vaikeaksi se, että monet niistä ovat jo vakiintuneet kieleen – mi-

hin on syynä metaforien historiallinen perintö. Esimerkiksi ”pöydänjalka” on yksi tällainen 

vakinaistunut metafora. Tutkimuksessa etsin metaforia nimenomaan reaktioista kertovista ju-

tuista ja tarkoitukseni on valikoida tarkasteluun vain selvästi joko positiivisia tai negatiivisia 

mielleyhtymiä herättäviä metaforia.  

 

Metonymioiden tarkastelu jää tässä tutkimuksessa vähemmälle huomiolle. On kuitenkin oleel-

lista huomata, henkilöidäänkö Helsinki, Sipoo tai KHO yksinkertaistetuiksi käsitteiksi. Tällöin 

on syytä kysyä, kuka oikeasti on reaktioiden takana.  

 

Käytän edellä esitettyjä metodeja erityisesti esitellessäni kuutta tarkempaan tarkasteluun valit-

semaani lehtijuttua tammikuun 16. ja 17. päivältä. Toisaalta myös 15.1. ilmestyneet verkkouuti-

set tarjoavat mahdollisuuden yleisellä tasolla liikkuvaan tekstianalyysiin. 
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4.5.3 Päätöksen seuraukset 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden antaman päätöksen seuraukset ovat median luoman ”tarinan” 

päätepiste. Tekstikokonaisuuksista voi nimittäin löytää kronologisesti eteneviä juonia. (Alasuu-

tari 2001, 127.) 

 

Median luomilla tarinoilla ei ole yleensä selkeää alkua tai loppua. Soraäänet rajasiirrosta eivät 

ole vielä täysin tukahdutettu, sillä KHO:n päätöksen jälkeenkin Sipoon puolesta ry ilmoitti 

vievänsä asian EY-tuomioistuimeen.  Siitä huolimatta voinemme todeta, että asian käsittelystä 

koostettu median esittämä tarina pääsi jonkinlaiseen väliaikaiseen päätökseensä KHO:n pää-

töksen jälkeen.  

 

Paitsi esimerkin tarinan lopusta, päätöksen seurauksista kertova journalistinen materiaali antaa 

myös hyvän esimerkin uutisen elinkaaresta sekä verkko- ja printtimedian eroista. 

 

Tämän tutkimuksen kannalta KHO:n päätösten seurauksista kertovien juttujen tarkastelemi-

nen ei kuitenkaan vaadi tarkempaa kielellistä analyysiä. Tutkimuksen pääpainona on se, miten 

aineiston verkko- ja printtiuutiset ottivat tarinan päätöksen ja sen seuraukset esille. 
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5 Verkkopalveluiden uutisoinnin analyysi 
 

Aineisto lajiteltiin edellisessä luvussa kolmeen ryhmään, joita käsitellään tarkemmin tässä lu-

vussa. Analyysin painopiste keskittyy uutisoinnin ja KHO:n tiedotteen samankaltaisuuksien 

vertailuun sekä päätöksen herättämien reaktioiden tarkasteluun. Päätöksen seurauksista kerto-

minen taas havainnollistaa sitä, kuinka nopeasti mediat syventävät uutisten tietoja ja katsovat 

tulevaan. 

 

Tässä luvussa analysoidaan vain verkkopalveluissa ilmestyneitä uutisia. Luvussa 6 taas tutkitaan 

painetuissa lehdissä (ns. printtilehdissä) ilmestyneitä uutisia. 

 

Edellisessä luvussa esitelty lajiteltu tutkimusaineisto (taulukko 1) antaa jo ensisilmäyksellä hy-

vän kuvan verkkouutisoinnista. Ensimmäinen 15. tammikuuta käsittävän aineiston uutinen 

ilmestyi kello 08:13 aamulla ja viimeinen 23:02.  

 

Ensimmäisen 20 minuutin ajan aineistoon kerätyssä verkkolehden uutisessa oli vain perustie-

dot päätöksen lopputuloksesta. Kello 08:34 päivitetyssä Hufvudstadsbladetin jutussa oli en-

simmäistä kertaa maininta päätökseen reaktiosta: Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen 

kertoi uutisen mukaan olevansa päätökseen tyytyväinen.  

 

Kello 08:49 ilmestyneessä Helsingin Sanomien uutisessa kerrottiin ensimmäisenä päätöksen 

seurauksista: Lounais-Sipoon asukkaat tulisivat äänestämään kunnallisvaaleissa Itäkeskuksessa.  

Pian samasta aiheesta tuli sähke myös STT:ltä, jonka jälkeen pelkästä päätöksestä kertovien 

juttujen määrä romahti. Kello 11:00 jälkeen valtaosassa verkkouutisissa kerrottiin vain reakti-

oista tai seurauksista. Kello 14 jälkeen alkoi kuntarajan muutoksesta kertovien uutisten määrä 

jo vähentyä.  

 

Uutisen ”elinkaaren” havainnollistamiseksi kaikki aineistoon kuuluvat verkkolehtien ja STT:n 

uutisessa on esitetty ryhmittäin kuviossa 1.  
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Kuvio 1. Verkkopalveluiden ja STT:n uutisointi KHO:n Sipoo-päätöksestä, päätöksen herät-

tämistä reaktioista ja päätöksen seurauksista 15.1.2008. 

 

 
 

Yksi pallo merkitsee kuviossa yhtä uutista. Kuten kuviosta voidaan nähdä, keskittyi Sipoo-

uutisointi selvästi aamupäivälle, jolloin ilmestyi suurin osa uutisista. Samaten voidaan huomata, 

että pelkästään päätöksestä ja reaktiosta (ryhmät 1 ja 2) sekä päätöksestä ja sen vaikutuksista 

kertovia juttuja (1 ja 3) oli varsin vähän. Vastaavasti päätöksestä, reaktiosta ja vaikutuksista 

kertovia juttuja (1, 2 ja 3) ilmestyi aamupäivällä tasaisin välein.  

 

Analysoidessani seuraavaksi uutisten yhteyttä tiedotteeseen, tarkastelen niitä juttuja, joissa ker-

rotaan päätöksestä. Kuviosta 1 nämä jutut ovat siis niitä, jotka kuuluvat janoille ”1”, ”1 ja 2”, 

”1 ja 3” sekä ”1, 2 ja 3”. Vastaavasti analysoidessani reaktioita, ovat tarkastelemani jutut niitä, 

jotka kuuluvat janoille ”1 ja 2”, ”2”, ”2 ja 3” sekä ”1, 2 ja 3”. Päätöksen vaikutuksista kertovat 

jutut löytyvät saman logiikan mukaan janoilta ”1 ja 3”, ”2 ja 3”, ”3” sekä ”1, 2 ja 3”. 

 

5.1 Uutisten yhteys tiedotteeseen 

 

Uutispäivän alussa toimituksien ainoa tiedonlähde KHO:n Sipoo-päätöksestä oli oikeuden 

julkaisema tiedote. Tiedotteen tekstiä on jutuissa lyhennetty ja kirjoitettu uudelleen. Merkille 

pantavaa on kuitenkin se, että korkein hallinto-oikeus on selkeä toimija ryhmään 1 kuuluvissa 

jutuissa. Toisaalta pelkästään päätöksestä kertovat jutut alkoivat vähentyä aamupäivän jälkeen 

(kuvio 1). Kaikkiaan 54 verkkoaineistoon kuuluvassa uutisessa oli selkeitä yhtäläisyyksiä 

KHO:n tiedotteeseen. 
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Korkein hallinto-oikeus mainitaan kaikissa päätöksestä kertovissa jutuissa. Tällöin KHO:n 

kerrottiin ”hylänneen valitukset”. Joskus uutisissa puhutaan ”KHO:n päätöksestä” tai 

”KHO:n Sipoo-päätöksestä”. Valitusten hylkääminen mainitaan heti KHO:n tiedotteen alussa.  

 

KHO puhuu tiedotteessaan ”Helsingin, Sipoon ja Vantaan kuntajaon muutoksesta”, mutta 

lehdet ovat ottaneet enemmän vapauksia päätöksestä kerrottaessa. Jutuissa puhutaan muun 

muassa ”Sipoon ja Helsingin aluekiistasta”(TS 08:13), ”Helsingin ja Sipoon alueliitoksesta” 

(HS 8:25), ”Sipoon valtauksesta”(YLE 08:14), ”Sipoon häviöstä” (KL 08:36), ”Helsingin voi-

tosta” (MTV3 08:58) ja ”Sipoon pilkkomisesta” (SS 10:48). KHO:n tiedotteessa määriteltyä 

”kuntajakoa” ei käytetä laisinkaan, joten sen välittämä neutraali lähestymistapa päätökseen ei 

päätynyt verkkouutisiin asti.  

 

Verkkouutisissa ja STT:n sähkeissä käytettiin äärimmäisen vähän KHO:n tiedotteesta otettuja 

pitkiä lainauksia tai samoja sanamuotoja. Tiedotteesta kopioituja sanamuotoja löytyi vain muu-

tamassa tapauksessa. Moni juttu alkoi kuitenkin samoilla sanoilla kuin tiedote: 

 
Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valitukset valtioneuvoston kesäkuussa 2007 tekemästä päätöksestä 

liittää Sipoon lounaisosa ja Vantaan ns. Västerkullan kiila Helsinkiin. (KHO 15.1.2008.) 
 
Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valitukset ---  

(YLE 08:18, KL 08:21, YLE 08:22, HBL 08:22 (käännös), MTV3 08:58, IS 10:40) 

 

Joskus KHO:n tiedotteen lausemuodosta oli valittu muutamia avainsanoja: 
 

Pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien yhteinen, 14 kuntaa käsittävä Helsingin seutu on valtioneuvoston 

2000 antamissa valtakunnallisissa alueiden käytön tavoitteissa asetettu muuhun maahan verrattuna eri-

tyiseen asemaan. (KHO 15.1.2008.) 

 

Helsingin seutu on --- asetettu erityiseen asemaan. (US 08:28, HS 08:48) 

 

Esimerkiksi yhdessä Helsingin Sanomien jutussa on silti poikkeuksellisen pitkä, lähes suoraan 

kopioitu lainaus: 

 
KHO:n mukaan Helsingin omistamien alueiden lunastamista on pidettävä yleisen tarpeen vaatimana. Se 

myös täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt lunastamisen edellytykset. (KHO 15.1.2008.) 

 

KHO:n mukaan Helsingin omistamien alueiden lunastamista on pidettävä yleisen tarpeen vaatimana. Se 

myös täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt lunastamisen oikeudet. (HS 10:30) 
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Pisin pelkästään päätöksestä kertova uutinen on Uuden Suomen kello 08:28 päivitetty juttu. 

Tässä uutisessa KHO:n päätöksestä ja sen perusteista on kerrottu poikkeuksellisen paljon ver-

rattuna muihin aineiston juttuihin. Tällöinkään uutista ei silti oltu kirjoitettu suoraan tiedottees-

ta: 
Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valitukset valtioneuvoston kesäkuussa 2007 tekemästä päätöksestä 

liittää Sipoon lounaisosa ja Vantaan ns. Västerkullan kiila Helsinkiin. (KHO 15.1.2008.) 
 
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin välistä kuntajaon muu-

tosta koskevat valitukset. --- Helsinki saa nyt lähes 30 neliökilometriä Lounais-Sipoon maita ja niin kut-

sutun Västerkullan kiilan Vantaalta.  (US 08:28) 

 

Tutkimukseen valittua KHO:n tiedotetta ei siis julkaistu sellaisenaan edes nopeutta palvovissa 

verkkolehdissä. Tapaus ei siis tue käsitystä, jonka mukaan tiedotteita voidaan käyttää uutisoin-

nissa niitä editoimatta (esim. Lehtonen 2002, 58.). Tässä tapauksessa uutisoinnin pohjana ovat 

usein STT:n julkaisemat sähkeet, joita on muunneltu ja päivitetty toimituksissa. 

 

Suomen Tietotoimiston jutuissa ei ollut yhtään tiedotteesta kopioitua lausetta. Lisäksi tiedot-

teen tiedot oli jaettu useaan uutiseen. Esimerkiksi pääministerin esteellisyyttä ja Sipoon lupaa 

lunastaa Helsingin maita alueeltaan käsittelevät tiedotteen kohdat on julkaistu omina juttui-

naan. Näitäkään juttuja ei aineiston perusteella tuskin koskaan julkaistu verkkolehdissä sellaisi-

naan, sillä STT julkaisi ennen puoltapäivää 17 Sipoo-uutista, joista suurin osa vain päivitti tie-

dotteen tietoja. Vähiten STT:n uutisia näyttivät muunnelleen Iltalehti, Ilta-Sanomat, Kauppa-

lehti, Hufvudstadsbladet ja Aamulehti. 

 

Mitkä seikat päätöksestä sitten tulivat esille? Seuraavat tiedotteesta ilmi tulleet asiat kerrottiin 

suuressa aineiston uutisissa: 

 

- KHO hylkäsi valitukset valtioneuvoston kesällä 2007 tekemästä päätöksestä. 

- Päätöksestä tehtiin 25 valitusta. 

- Sipoon lounaisosa ja Vantaan Västerkullan kiila voidaan liittää Helsinkiin. 

 

Muutamassa pidemmässä jutuissa mainittiin usein myös ”yhdyskuntarakenteen tasapainoinen 

kehittyminen” (esim. YLE 08:54 ja HS 08:55). 

 

Aineiston perusteella näyttää siltä, että KHO:n tiedotteesta hyödynnettiin 15.1.2008 ilmesty-

neistä Sipoo-uutisissa yleensä vain ensimmäinen kappale. Koska päätöksen kiinnostavimmat 

tiedot olivat tiedotteen alkukappaleessa, voidaan tiedotteen olleen jo valmiiksi varsin uutismai-

nen. Ehkä Sipoon Helsingiltä saamista maista kerrottiin uutisoinnissa vähän, koska asiasta 
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mainittiin vasta KHO:n tiedotteen lopussa.  On toki mahdollista, että nämä jutut oli julkaistu 

omina uutisinaan, eikä niitä siksi oltu kerätty KHO:n kokoomaan aineistoon. 

 

Tässä vaiheessa täytyy muistaa, että yksi syy tiedotteen julkaisemiseksi oli KHO:n mukaan pyr-

kiä kertomaan päätöksen tärkeimmät perustelut (Arolainen, T. 11.9.2009.). Tiedotteessa tuli 

ilmi ainakin seuraavat perustelut: 

 
- Liitosalueen sijainti sekä merkitys seudun kehittämiselle ovat tärkeitä. Siksi Helsingin seudulla on erityis-

asema muuhun maahan verrattuna. 

- Perustuslain itsehallintosäännös ei anna yksittäisille kunnille suojaa kuntajaon muutosta vastaan. Kunta-

jaon muutos on myös kuntajakolain mukainen. 

 

Yllättäen päätöksen perusteluista kerrottiin hyvin harvassa jutussa: 
 

- KHO:n mielestä valtioneuvoston päätös kuntarajojen muuttamisesta ei ole hallinnonkäyttölain mukaan 

lainvastainen. (KL 08:48) 

- --- kuntajaon muutos täytti kuntajakolaissa säädetyt yleiset oikeudelliset edellytykset kuntajaon muutok-

selle. (US 08:16) 

- Korkeimman hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan kysymyksessä oli maan muista kunnista poikkeava 

alue. (HS 08:48, HS 08:55) 

- KHO:n mielestä kuntajaon muutos täyttää kuntajakolain edellytykset ---. (YLE 08:25) 

 

Helsingin seudun erityisluonteesta tai itsehallintosäännöstä ei mainittu valtaosassa uutisista. 

STT teki päätöksen perusteluista jutun (STT 15:58), mutta siinä tiedote on ilmeisesti ollut vain 

tausta-aineistona, sillä haastateltavana on kaksi alan asiantuntijaa. KHO:n yritys päätöksen 

perusteluiden julkistamisesta ei siis mennyt läpi suurimassa osassa verkkolehtiä. 

 

5.1.1 Johtopäätöksiä 

 

Tarkastelun perusteella voidaan aineistosta löytää muutama selvä havainto: 

 

1. Verkkopalveluiden uutisissa oli selvästi käytetty aineistona KHO:n tiedotetta, ja erityisesti 

sen ensimmäistä kappaletta. Tiedotteen kiinnostavimmat asiat olivat siis heti tekstin alussa.  

Kokonaisia lauseita tiedotteesta oli kuitenkin lainattu hyvin harvoin. 

 

2. Tiedote pysyi ainoana tiedonlähteenä vain noin puolen tunnin ajan.  

 

3. Tiedotteen tavoite KHO:n päätöksen perusteluiden kertomisesta ei toteutunut. Tiedottees-

sa mainituista perusteluista kerrottiin varsin vähän. 
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5.2 Miten uutisissa tuotiin esiin reaktiot 

 

Päätöksen herättämät reaktiot tuotiin selvästi esille monissa verkossa ilmestyneissä uutisissa. 

Erityisesti näytettiin ero Helsingin ja Sipoon välillä. Kuten mainitsin aineiston jakoa käsittele-

vässä luvussa, en ole tulkinnut reaktioksi sellaista kannanottoa, jossa kerrotaan vain, miten 

päätös vaikuttaa Sipoon tai Helsingin tilanteeseen. Esimerkiksi jutut, joissa Helsingin kaupun-

ginjohtaja Jussi Pajusen kertoo Lounais-Sipoon rakennushankkeista, eivät kuulu reaktioiden 

tarkasteluun, ellei jutussa mainita Pajusen olleen onnellinen tai tyytyväinen päätökseen. 

 

Kello 08:34 päivitetyssä Hufvudstadsbladetin jutussa oli ensimmäistä kertaa maininta päätök-

seen reaktiosta: Helsingin kaupunginjohtaja kertoi uutisen mukaan olevansa päätökseen tyyty-

väinen. Kaikkiaan 15.1.2008 ilmestyneissä aineiston 110 uutisessa 65:ssa oli kerrottu jollain 

lailla päätöksen herättämistä reaktioista.  

 

Jaan reaktioiden analysoinnin poliittisten vaikuttajien, tavallisten kansalaisten ja asiantuntijoiden pu-

heenvuoroihin. Varsinkin poliittiset vaikuttajat saivat useassa jutussa sanoa mielipiteensä 

KHO:n päätöksestä, kuten alla olevasta listasta voi huomata. Kursiivilla sulkeissa olevat tekstit 

ovat tarkennuksia alkuperäisiin lainauksiin: 

 
- Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen on tyytyväinen KHO:n päätökseen --- (HBL 08:34, käännös) 

- --- Pajunen on erittäin tyytyväinen KHO:n päätökseen. (YLE 08:36, YLE 08:47 ) 

- ”Onhan se pettymys” (Sipoon kunnanjohtaja Markku Luoma, HS 08:48) 

- KHO:n päätös otettiin Sipoossa vastaan tyrmistyneenä. (MTV3 09:04) 

- Sipoon kunnan johto pettyi. (YLE 09:14) 

- Helsinki on tyytyväinen. (MTV3 09:27) 

- ”--- meidän täytyy hyväksyä päätös.” (Sipoon kunnanhallituksen puheenjohtaja Christel Liljeström, HBL 10:09, 

käännös) 

- Sipoon kunnanvaltuuston puheenjohtajan Kristina Lyytikäisen mukaan Sipoossa on nyt hautajaistun-

nelma. (YLE 12:27)  

- ”Kyllähän me olemme alakuloisia ja pettyneitä ---” (Christel Liljeström MTV3 12:27) 

- (Kuntaministeri) Kiviniemen mielestä Sipoon osien liittäminen Helsinkiin oli erikoistapaus. (STT 16:23) 

- Oikeuden päätökseen pettynyt RKP:n kansanedustaja Mikaela Nylander leimasi koko prosessin demo-

kratian loukkaukseksi. (STT 16:23, IS 16:41) 

- ”Päätös on käsittämätön. Se on kuolinisku demokratialle ja laillisuusperiaatteelle Suomessa” (Sipoon puo-

lesta -yhdistyksen varapuheenjohtaja, STT 17:12) 

- SDP:n puheenjohtaja Heinäluoma ennustaa, että koko pääkaupunkiseudun kehittymiselle avautuu nyt 

uudet mahdollisuudet. (STT 19:07) 

- (Pääministeri) Vanhasen mielestä se oli oikeuden ratkaisu. (IS 22:00) 
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Reaktiot näkyivät myös usean uutisen otsikossa: 

 
-  (Ministeri) Wallin: Sipoo-päätös on pettymys (HS 10:25) 

- ”Sipoolaiset pettyneitä” (Markku Luoma, IL 10:45) 

- Christel Liljeström on erittäin pettynyt KHO:n Sipoo-päätökseen (YLE 11:00) 

- (Asuntoministeri) Vapaavuori riemastui Sipoo-päätöksestä (YLE 12:29) 

- Vapaavuori: Riemastuttava päätös (HS 12:30) 

- Asuntoministeri pitää Sipoo-päätöstä historiallisena (YLE 12:35) 

- Luoma: Kehitys menee hukkaan (HBL 12:46, käännös) 

- Sipoo-päätös ilostutti asuntoministeriä (STT 13:43, käännös) 

 

Poliitikot eivät olleet ainoita, jotka saivat mielipiteensä esille verkkomedioissa. Iltalehti nimit-

täin uutisoi myös sipoolaisten julkkisten tunnoista. Samat jutut kommentteineen ilmestyivät 

myös seuraavana päivänä Iltalehden printtilehdessä: 

 
Hän (Hjallis Harkimo) pitää päätöstä edelleen epäoikeudenmukaisena. (IL 08:48) 

 

”Pidän tällaista päätöksentekoa takaiskuna demokratialle.” (Apocalyptica-yhtyeen jäsenen vaimo, IL 08:48) 

 

MTV3 oli ainoa media, joka oli haastatellut korkeimman hallinto-oikeuden edustajaa. Heidän 

haastateltavanaan oli KHO:n presidentti Pekka Hallberg: 

 
MTV:n uutisille antamassaan haastattelussa Hallberg korostaa kuitenkin, että tänään ratkaistu valtioneu-

voston tekemän Helsinki-Sipoo -liitospäätös on tietyllä tavalla erityistapaus, eikä sitä voida sitä suoraan 

voida pitää ennakkoratkaisuna muihin mahdollisesti ratkaistavaksi tuleville tapauksille. (MTV3 15:36) 

 

Riippumattomien asiantuntijoiden lausuntoja oli aineistossa hyvin vähän. Ainostaan STT oli 

kysynyt kommentteja kahdelta alan asiantuntijalta: kuntaliiton lakiasiain johtajalta Kari Prättä-

lältä ja Helsingin hallinto-oikeuden professorilta Olli Mäenpäältä. Syystä tai toisesta Prättälän ja 

Mäenpään lausuntoja ei löytynyt internetissä ilmestyneistä jutuista. Heidän kantansa tukivat 

Hallbergin lausuntoa: 

 
”Ei tämän perusteella voida sanoa, että mikä tahansa keskuskaupunki voisi lähteä havittelemaan alueita 

ympäriltään”, Prättälä sanoo. (STT 15:58)  

 

”Ratkaisussa tuli selvästi esille, että valtioneuvosto toimi kuntajakolain mukaisesti päättäessään, että Hel-

sinki saa Sipoon lounaisosan”. (Olli Mäenpää, STT 15:58) 

  

Tavallisten kansalaisten reaktioista ei verkkoaineiston jutuissa kerrottu ollenkaan. Poikkeukse-

na olivat yksi Uuden Suomen artikkeli (Helsingin itäisin pitseria on nyt Sipoossa, ilmestyi 14:56) ja 
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yksi myöhään illalla ilmestynyt Hufvudstadsbladetin uutinen (Sipoolaiset surevat erottamista, ilmes-

tyi 23:02, käännös). Viimeksi mainittu juttu ilmestyi myös seuraavan päivän Hufvudstadsblade-

tin printtilehdessä, joten on mahdollista, että se oli alun perin kirjoitettu lehteä varten. Maini-

tuissa jutuissa tavalliset kansalaiset pääsevät kunnolla ääneen: 

 
Sipoon kunnanvaltuuston harmitellessa KHO:n päätöstä ja kunnanhallituksen puheenjohtajan viritelles-

sä korvausneuvotteluita Helsingin kaupungin kanssa 46-vuotias Belet (sipoolainen pitserianpitäjä) on pi-

kemminkin mietteliäs kuin pettynyt. (US 14:56) 

 

”Oma veroprosenttini laskee, mutta Sipoota meidän veronmaksajien menetys kirvelee. Se tuntuu vääräl-

tä ja epäreilulta.” (Sipoossa asuva Sanna Nuottajärvi, HBL 23:02, käännös.)  

 

Analysoimalla jutuissa esiintyvien sanojen konnotaatioita, voi reaktiot jakaa karkeasti positiivi-

siin, negatiivisiin ja neutraaleihin kannanottoihin. Negatiivisia konnotaatioita herättävät esimerkiksi 

uutiset, joissa päätös kuvattiin ”pettymykseksi”, ”takaiskuksi”, ”epäoikeudenmukaiseksi” tai 

”epäreiluksi”. Positiivisia mielleyhtymiä herättävät uutiset, joissa päätöksestä ”ilahduttiin”, sii-

hen oltiin ”tyytyväisiä”, päätöstä pidettiin ”historiallisena” tai jopa ”riemastuttavana”.  

 

Neutraalit reaktiot olivat oikeusalan asiantuntijoiden mielipiteitä. Tällöin päätös oli ”erikoista-

paus” tai ”oikeutettu”. Tällöin haastateltava ei ottanut selkeää puolta rajakiistassa vaan vetosi 

lakiin tai poikkeuksellisiin olosuhteisiin. 

 

Valtaosassa poliittisten vaikuttajien reaktioista kertovissa jutuissa ilmaistiin varsin selkeästi joko 

positiivinen tai negatiivinen reaktio. Kumpikaan kanta ei näytä aineiston perusteella saaneen 

merkittävästi enemmän palstatilaa. Useissa verkkomedioissa uutisoituja positiivisia komment-

teja olivat Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajusen sekä asuntoministeri Jan Vapaavuoren 

lausunnot.  Sipoon kunnanhallituksen jäsenten ja ministeri Stefan Wallinin negatiiviset kom-

mentit esiintyivät myös monissa uutisissa.  

 

Jotkut poliitikot eivät ottaneet suoraan kantaa päätöksen tarkoituksenmukaisuuteen. Neutraa-

listi päätökseen näyttävät uutisten perusteella suhtautuvan hallinto- ja kuntaministeri Mari Ki-

viniemi, SDP:n puheenjohtaja Eero Heinäluoma ja työministeri Tarja Cronberg.  

 

Tutkimistani uutisista löytyi joitain metaforia. Nämä merkitystulkinnat (Alasuutari 2001, 60, 

62) kuvaavat hyvin sitä, kuinka journalistiset tekstit muuntavat todellisuutta yhdistelyn ja eritte-

lyn avulla: 
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- Muusikko (Eicca Toppinen) toivoo, ettei liitos nakerra liitettävän alueen identiteettiä. (IL 08:48) 

- Sipoo pilkotaan palasiksi (SS 10:48)  

- --- alueella tehty kaavoitustyö valuu hiekkaan --- (STT 12:39) 

- KHO:n päätös ei kuitenkaan saanut sipoolaisia laskemaan kapinalippua. (AL 13:03, STT 17:14)  

- ”Se (päätös) on kuolinisku demokratialle ---” (STT 17:12) 

- Sipoon nurkan liittäminen Helsinkiin aiheuttaa kuhinaa rakennusliikkeissä. (TS 18:21) 

 

Kuvailevaa kieltä löytyi myös otsikoista: 

 
- Helsinki veti pidemmän korren Sipoo-sanaharkassa (STT 09:23, käännös) 

- KHO:n päätös puhdistaa pääministerin ja selvitysmiehen (IL 11:09) 

- Sipoossa hautajaistunnelma (YLE 12:27) 

- Sipoosta tulee tiivis metrocity (TS 13:51) 

- Sipoo aikoo pysyä kartalla (STT 17:12) 

 

Metaforia ei käytetty aineiston jutuissa kovin paljon. Kuten yllä kuvatuista esimerkeistä voi 

kuitenkin nähdä, monet käytetyistä metaforista ovat perusmerkitykseltään negatiivisia. Esimer-

kiksi ”hautajaistunnelma”-sana välittää paljon negatiivisia konnotaatioita luopumisesta ja ras-

kaasta menetyksestä. Joillekin sipoolaisille kunnan lounaisosien menetys saattoi hyvinkin olla 

katkera pettymys.  

 

Toisaalta jotkin metaforat asettavat KHO:n päätöksen kyseenalaiseen valoon. Esimerkiksi 

STT:n uutisessa kerrotaan Helsingin ”vetäneen pidemmän korren” ja kaikkihan tietävät, että 

pidemmän korren vetäminen on onnenkauppaa.  

 

Lisäksi STT:n uutisessa mainitaan sipoolaisten ”kapinalippu”, joka yhdistää rajakiistan ”taiste-

lun” ja ”sorron” paradigmoihin. Kovin rohkaisevia eivät ole myöskään metaforat ”Sipoo pil-

kotaan palasiksi”, ”kaavoitustyö valuu hiekkaan” ja ”kuolinisku demokratialle”. Vastaavasti 

”tiivis metrocity” voi kuvastaa toisille eläväistä kaupunkia ja toisille karua betonierämaata. 

 

Metonymioita 15. päivän jutuista löytyi jopa vähemmän kuin metaforia. Metonymian määri-

telmän mukaanhan yksilö edustaa koko joukkoa tai että jokin osa edustaa kokonaisuutta. Ai-

noat selkeästi tunnistettavat metonymiat koskivat tapaa, jolla Helsinki ja Sipoo kuvattiin otsi-

koissa: 

 
- Sipoo hävisi Helsingille (KL 08:12) 

- Helsinki voitti - Sipoon raja siirtyy (MTV3 08:58) 

- Sipoo tyrmistyi - Helsinki tyytyväinen (MTV3 09:04) 

- Helsingin ja Sipoon rajakiista ratkesi: Helsinki voitti (IS 10:40) 
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”Sipoo” ja ”Helsinki” edustavat näissä otsikoissa Sipoon ja Helsingin kunnallispoliitikkoja. 

”Sipoon tyrmistyminen” tarkoittaa siis, että sipoolaiset poliittiset vaikuttajat tyrmistyivät. ”Tyy-

tyväinen Helsinki” taas edustaa tyytyväisiä helsinkiläispoliitikkoja. Korkeimmalle hallinto-

oikeudelle ei löytynyt yhtä paljon vastaavia esimerkkejä. KHO nähtiin enemmänkin kasvotto-

mana toimijana, joka ”hylkäsi valitukset”. 

 

Metaforia ja metonymioita sisältävät uutiset eivät yllättäen läheskään aina kertoneet varsinaisis-

ta reaktioista (esim. TS 13:51, STT 09:23, IL 11:09).  Näyttäisikin siltä, että joitain juttuja oli 

vain mehustettu metaforilla. Näiden osalta voidaan siis päätellä, että osa metaforista ja me-

tonymioista kuvaa uutisia kirjoittavien toimittajien asenteita ja reaktioita.  
 

5.2.1 Johtopäätöksiä 
 

Reaktioista kertovien verkkouutisten tarkastelussa esille tuli siis seuraavanlaisia havaintoja:  

 

1. Yli puolet aineistoon kerätyistä verkkouutisista kertoi, miten KHO:n päätökseen reagoitiin. 

Reaktioista kertominen alkoi hyvin nopeasti päätöksen julkistuksen jälkeen.  

 

2. Lähes jokainen reaktiosta kertova verkkouutinen kuvasi poliittisesti aktiivisen henkilön mie-

lipiteitä. Tavalliset lounaissipoolaiset pääsivät ääneen vain parissa aineiston jutussa ja hel-

sinkiläiset eivät kertaakaan.  

 

3. Helsinkiläiset ja sipoolaiset päättäjät reagoivat kummatkin varsin nopeasti KHO:n päätök-

seen. Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen julkaisi tiedotteen heti päätöksen tultua julki 

ja Sipoon kunta piti tiedotustilaisuuden kello 10. Nopea toiminnan mahdollisti varmasti se, 

että KHO oli ilmoittanut päätöksen julkistuksesta jo edellisenä päivänä.  

 

4. Kuntarajan muutoksen sinetöimistä kuvattiin selkeästi Sipoon häviöksi ja Helsingin voitok-

si. Toisaalta aineistosta ei löytynyt kovin suurta määrällistä eroa negatiivisia ja positiivisia 

konnotaatioita välittävien juttujen välillä. 

 

5. Uutisissa käytetyt metaforat olivat usein negatiivisia ja asettivat KHO:n päätöksen epäilyttä-

vään valoon. Samalla Sipoo ja Helsinki myös henkilöitiin riitakumppaneiksi.  
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5.3 Miten uutisissa kerrottiin päätöksen seurauksista 

 

Kaikkiaan 58 aineiston verkkouutista kertoi KHO:n päätöksen vaikutuksista. Seurauksista ker-

rottiin myös varsin varhaisessa uutisoinnin vaiheessa. Tässä auttoi se, että Helsingin kaupun-

ginjohtaja Jussi Pajunen julkaisi tulevista suunnitelmista tiedotteen. Ensimmäinen päätöksen 

seurauksista kertova aineistoon kuuluva juttu ilmestyi kello 08:47 Yle Uutisten verkkosivuilla. 

Uutinen kertoi muun muassa sen, että Helsinki suunnittelee Lounais-Sipoon uusille mailleen 

asuntoja ja pyrkii jatkamaan metrolinjaa pitkälle itään. STT:n ensimmäinen päätöksistä kertova 

juttu ilmestyi 08:53 ja perustui myös Pajusen tiedotteeseen. 

 

Seurauksista kertovia juttuja on varsin vaikea erottaa päätöksen herättämistä reaktiosta kerto-

vista uutisista. Tätä tutkimusta tehtäessä olikin tarpeen rajata, kuinka paljon jutussa tuli kertoa 

päätöksen seurauksista, jotta se voitaisiin sijoittaa tähän luokkaan.  

 

Hyvänä esimerkkinä ongelmasta on kello 08:36 ilmestynyt Yle Uutisten ruotsinkielinen juttu. 

Myös tässä jutussa siteerattiin Pajusen tiedotetta, mutta tällöin mainittiin vain, että Helsinki voi 

aloittaa uusien asuntojen ja julkisen liikenteen suunnittelun. Vaikka kyseisessä uutisjutussa ker-

rottua seikkaa voikin siis pitää päätöksen seurauksena, ei lause kertonut konkreettisesti, mitä 

alueelle oikeastaan suunnitellaan. 

 

Seurauksista kertovien juttujen määrä kasvoi erityisesti yhdeksän jälkeen. Loppupäivänä ilmes-

tyneistä aineiston jutuista suurin osa sisälsi tietoa seurauksista. Silti hyvin harva juttu (8) kertoi 

pelkästään päätöksen vaikutuksista. Vaikutukset olivat usein vain lisätietoa päätöksestä ja sen 

herättämistä reaktioista kertovissa jutuissa. 

 

Useimmin aineiston jutuissa mainittiin seuraavat päätöksen seuraukset: 

 

- Helsinki rakentaa uusille mailleen uusia asuntoja ja jatkaa metrolinjaa Sipooseen 

- Alueen kaavoitus alkaa pikavauhdilla 

- Uudet helsinkiläiset äänestänevät seuraavan syksyn kuntavaaleissa Itäkeskuksessa 

- Sipoo menettää Lounais-Sipoon mukana huomattavan osan verotuloistaan 

- Sipoon puolesta ry aikoo valittaa päätöksestä EY-tuomioistuimeen 

 

Edellä kuvatuista seurauksista ensimmäinen oli myös yksi KHO:n tiedotteessa esille tullut syy 

kuntajaon muuttamiselle. Helsingin kaupungin kannalta oli tietenkin järkevää kertoa heti pää-

töksen ilmestyttyä, että alueen liittäminen oli ollut tarpeellista. Helsingin kaupunki kertoikin 
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päätöksen seurauksista omilla internetsivuillaan aamupäivästä lähtien. STT:n kello 11:36 ilmes-

tyneessä uutisessa mainittiin näistä verkkosivuista.  

 

Sipoon kunta järjesti tiedotustilaisuuden vasta myöhemmin aamupäivällä, minkä takia Helsin-

gin kaupungin julkistamat selvitykset päätöksen seurauksista saivat ylivallan verkkouutisissa 

ainakin joksikin aikaa. Vasta kello 10:34 ilmestynyt STT:n sähke kertoi Sipoon kunnanjohtajan 

esittämän karun ennusteen: Sipoo menettää lounaisosiensa mukana 14 prosenttia verotulois-

taan. STT:n sähkeen ilmestyttyä sen tiedot levisivät verkkolehtiin, ja kahden kunnan arviot 

seurauksista tasoittuivat uutisoinnissa.  

 

5.3.1 Johtopäätöksiä 

 

Edellä kuvatut havainnot voidaan tiivistää seuraaviin kohtiin: 

 

1. Päätöksen seurauksista kerrottiin jo runsaat puoli tuntia päätöksen julkistuksen jälkeen. 

Tietojen saamista varmasti avitti Helsingin kaupunginjohtajan nopeasti julkaisema tiedote. 

Nopea reagointi antoi Helsingille noin kahden tunnin etumatkan ennen Sipoon kunnan 

julkistamia tietoja.  

 

2. Yli puolet aineiston jutusta sisälsi tietoa päätöksen seurauksista. Erityisesti seurauksista 

kerrottiin kello yhdeksän jälkeen aamulla ilmestyneissä jutuissa. 

 

Luvussa 5 esille tulleita johtopäätöksiä pohditaan vielä tämän opinnäytetyön luvussa 7. Ennen 

jatkopohdintoja on kuitenkin tarpeellista käsitellä vielä printtilehdissä ilmestyneitä Lounais-

Sipoon tapausta koskevia uutisia. 
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6 Lehtien uutisoinnin analyysi 
 

Lehtiuutisoinnin aineiston on kerätty 16.1. ja 17.1.2008 ja siihen kuuluu kaikkiaan 73 juttua 

(taulukko 2). Vaikka tutkimusaineistossa ei ole mukana kaikkia 16. ja 17. päivänä ilmestyneitä 

kuntarajan muutosta koskevia uutisia, voidaan KHO:n keräämää aineistoa pitää siis varsin kat-

tavana. Analyysin kohteiksi on jälleen valittu vain journalistisia uutisia, ei esimerkiksi infolaati-

koita tai toimittajien kommenttijuttuja.  

 

Uutiset Sipoon ja Helsingin kuntarajan muutoksesta saivat eniten tilaa Sipoon Sanomissa 17.1. 

(4 broadsheet-sivua), Borgåbladetissa 16.1. (7 tabloidisivua) sekä Hufvudstadsbladetissa 16.1. 

(5 tabloidisivua). Valtakunnallisista suomenkielisistä lehdistä eniten palstatilaa käytti Helsingin 

Sanomat (2 broadsheet-sivua). Vähiten tilaa uutiseen käytti Kaleva, jonka sivuilla tapauksesta 

kerrottiin vain lyhyessä sähkeuutisessa.  

 

6.1 Uutisten yhteys tiedotteeseen 

 

KHO:n tiedotteen vaikutus näkyi harvassa lehdissä ilmestyneessä jutussa. Kaikkiaan koko 73 

yksittäistä lehtijuttua käsittävässä aineistossa oli 11 vain KHO:n päätöksestä kertovaa juttua. 

Vaikuttaisi siltä, että tiedotetta lainattiin printtilehtien jutuissa vähemmän kuin verkkouutisissa, 

vaikka KHO:n päätös oli ehkä ollut taustana juttuja kirjoitettaessa. 

 

Päätöksestä ja KHO:n perusteluista kertovat jutut oli sijoitettu aina lehden alkupuolelle ennen 

reaktioista ja vaikutuksista kertovia juttuja. Eniten päätöksestä kertoivat Hufvudstadsbladet, 

Borgåbladet, Helsingin Sanomat ja Sipoon Sanomat. Selkeä ero verkkopalveluiden uutisointiin 

oli se, että joidenkin printtilehtien ilmaisut ovat varsin kantaaottavia:  

 
- KHO ei löydä valtioneuvoston päätöksestä mitään oikeudellista huomauttamista. (HBL 16.1. käännös) 

- Korkein hallinto-oikeus päätti silpoa(/vammauttaa) Sipoon. (BBL 16.1. käännös) 

- KHO:n mukaan Lounais-Sipoo voidaan liittää Helsinkiin Sipoon vastustuksesta huolimatta, sillä Helsin-

gin seutu on erityisasemassa muuhun maahan verrattuna. (HS 16.1.) 

- Lounais-Sipoo on menetetty. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi tiistaina valtioneuvoston alueliitos-

päätöksestä tehdyt valitukset ---. (SS 17.1.) 

 

Muissa lehdissä valitusten hylkäämisestä mainittiin lyhyesti, eikä edes päätöksen perusteluja 

tuotu selvästi ilmi. Joidenkin lehtien tapauksessa tähän vaikutti se, että uutisoinnissa käytettiin 

STT:n tekemiä uutisia, joissa ei kerrottu paljon KHO:n päätöksen perusteluista. Esimerkiksi 

Uutispäivä Demari, Turun Sanomat ja Uutislehti 100 käyttivät samaa STT:n 15.1.2008 kello 
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17:12 ilmestynyttä uutista ”Sipoo aikoo pysyä kartalla”. Jutussa ei kerrottu lainkaan KHO:n 

päätöksessään tai siitä laaditussa tiedotteessaan kertomista perusteluista. 
 

Kun KHO:n perusteluista kerrottiin, asettuivat varsinkin Borgåbladet, Hufvudstadsbladet ja 

Sipoon Sanomat sanavalinnoillaan selvästi Sipoon puolelle:  

 
- KHO:n mukaan Helsinki luvalle vallata(/miehittää) noin 3000 hehtaaria Sipoon lounaisia osia on erityisen 

painavat syyt. (BBL 16.1. käännös) 

- Sipoo näytetään (KHO:n ratkaisussa) syylliseksi Helsingin asunto-ongelmiin. (HBL 16.1.)  

- Toisin kuin monet lainoppineet matkan varrella, KHO piti alueliitosta kuntajakolain mukaisena. (SS 

17.1.) 

 

Toisaalta esimerkiksi Demari käytti STT:n toista juttua, johon oli haastateltu oikeusoppineita. 

Vastaavasti myös muissa lehdissä oli lainauksia asiantuntijoilta. Nämä asiantuntijat kommen-

toivat päätöstä ja kertovat KHO:n antamia perusteluja. KHO:n tiedote oli näissä jutuissa siis 

ainoastaan tausta-aineiston asemassa.  

 

Lehtiuutisissa mainittiin silti enemmän KHO:n päätöksen perusteluita kuin 15.1. ilmestyneissä 

verkkolehtien jutuissa. Varsin ne lehdet, jotka antoivat tapaukselle paljon palstatilaa, kertoivat 

myös perusteluista. Verrattuna lehtien koko Sipoo-uutisointiin esitettiin perusteluita kuitenkin 

hyvin vähän. KHO:n tavoite viestittää päätöksen perusteluista ei täysin toteutunut; enimmil-

lään niille uhrattiin vain pari kappaletta lehteä kohden. Tiedotteen vaikutusta ei voikaan päätel-

lä ainoastaan etsimällä jutuista ja tiedotteesta samoja sanamuotoja. Ylivoimaisesti suurin osa 

lehtiuutisista keskittyi kuitenkin aivan muuhun kuin vain KHO:n päätöksen selittämiseen. 

 

Lehtien uutisissa mainittiin usein esimerkiksi se, että Sipoo sai vastaavasti hieman maita Hel-

singiltä. Tieto sai kuitenkin huomattavasti vähemmän tilaa kuin kuntarajan muutos, sillä siitä 

kerrottiin vain lyhyissä sähkeissä: 

 
- Korkein hallinto-oikeus hylkäsi tiistaina Helsingin kaupungin tekemän valituksen ympäristöministerin 

päätöksestä, jossa Sipoolle myönnettiin lupa lunastaa Helsingin omistamia maita itselleen. (HS 16.1.) 

 

KHO:n tiedotteessa puhuttiin ”Helsingin, Sipoon ja Vantaan kuntajaon muutoksesta”. Aivan 

kuten edellisen päivän verkkouutisissa, tapauksesta puhuttiin lehdissä huomattavasti värik-

käämpään sävyyn. Sipoon Sanomissa kerrottiin ”Sipoon ryöstöstä”, Helsingin Sanomissa 

”kaupungin laajenemisesta itään”, Iltalehdessä ”pakkoliitoksesta” ja Kaupunkilehti Vartissa 

”pakkolunastuksesta”. Korkeimman hallinto-oikeuden neutraalit erikoistermit (”kuntajaon 

muutos”, ”yhdyskuntarakenteen kehittäminen” ym.) eivät siis näkyneet lehdissä. 
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Pitkiä lainauksia tiedotteesta löytyikin hyvin vähän. Lainaukset olivat lähes aina vain yhden 

virkkeen mittaisia, eikä niitä ollut otettu vain tiedotteen alkukappaleesta. Esimerkiksi Sipoon 

Sanomista löytyi kuitenkin pitkähkö lainaus: 

 
KHO:ssa otettiin päätöksen lainmukaisuutta arvioitaessa huomioon Helsingin seudun erityisluonne, lii-

tosalueen sijainti ja merkitys seudun kehittämiselle ---. Sipoon kunnan harjoittama maapolitiikka ei ole 

mahdollistanut seudun yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehittymistä itään. (KHO 15.1.2008.) 

 

KHO:ssa otettiin päätöksen lainmukaisuutta arvioitaessa huomioon Helsingin seudun erityisluonne, lii-

tosalueen sijainti sekä merkitys seudun kehittämiselle. Sipoon kunnan harjoittama maapolitiikka ei ole 

mahdollistanut seudun yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehittymistä itään. (SS 17.1.) 

 

Jokaisessa lehdessä mainittiin joka tapauksessa ainakin samat asiat päätöksestä kuin edellisen 

päivän verkkouutisissa: KHO hylkäsi kaikki 25 valitusta, minkä takia Sipoon lounaisosa ja 

Vantaan Västerkullan kiila voidaan liittää Helsinkiin. Näiden lisäksi selvästi esille tuli Helsingin 

seudun erityisluonne. 

 

6.1.1 Johtopäätöksiä 

 

Printtilehtien ja korkeimman hallinto-oikeuden tiedotteen suhteesta voidaan tehdä kolme joh-

topäätöstä: 

 

1. Tiedotetta lainattiin printtilehdissä huomattavasti vähemmän kuin verkkouutisissa. Ainoas-

taan päätöksestä kertovia juttuja oli myös vähemmän kuin verkossa. 

 

2. Varsinkin paikallislehdet eivät lainanneet KHO:n tiedotetta puolueettomasti, vaan olivat 

selvästi Sipoon tai Helsingin puolella.  

 

3. Sipoo-uutisoinnille paljon tilaa antaneet lehdet kertoivat verkkouutisia monipuolisemmin 

KHO:n tiedotteessa kerrotuista perusteluista.  

 

6.2 Miten uutisissa tuotiin esiin reaktiot 

 

Edellä kerroin, että joissain printtilehdissä oli havaittavissa selviä eroja siinä, miten Sipoo-

päätöksestä kerrottiin. Tämä havainto vahvistuu entisestään tutkittaessa lehdissä ilmestyneissä 

uutisissa kuvattuja reaktioita.  
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Reaktioista kertovia juttuja löytyi lehtiaineistosta hyvin paljon, kaikkiaan 51 juttua. Määrä on 

lähes 70 prosenttia kaikista aineiston lehtiuutisista. Jälleen kerran poliittisesti aktiiviset henkilöt 

pääsivät runsaasti ääneen. Heidän mielipiteitään kuultiin kaikissa muissa aineiston lehdissä 

paitsi Kalevassa, jossa Sipoo-päätös kuitattiin lyhyellä STT:n sähkeellä.  

 

Useat poliittiset vaikuttajat toivat esiin päätöksen huonot puolet: 
 

- ”Isomman oikeus on Suomessa vielä etusijalla, kun tässä on viitattu esimerkiksi Helsingin maanomistuk-

siin.” (kunnanhallituksen puheenjohtaja Christel Liljeström, SS 17.1.) 

- ”Päätös on vastoin asiantuntijoiden näkemyksiä.” (kunnanjohtaja Markku Luoma, SS 17.1.) 

- Hän (kansanedustaja Mikaela Nylander) luonnehtii tunnelmia puhumalla demokratian mustasta päivästä. 

(SS 17.1.) 

- ”Sipoon ryöstö on saanut päätöksensä.” (Sipoon valtuutettu Jouko Tikkanen, SS 17.1.) 

- ”Tämä on ollut vakava takaisku myös demokratialle.” (Christel Liljeström, HS 16.1.) 

- ”KHO:n päätös on erikoinen.” (Markku Luoma, Vartti 16.1.) 

- ”Tässä maassa olisi muutakin tekemistä palvelurakenteiden ja kuntien kehittämiseksi kuin sählätä rajojen 

kanssa.” (Tuusulan kaupunginjohtaja Hannu Joensivu, IL 16.1.) 

- ”Mielestäni kunnallinen itsehallinto on saamassa uuden muodon ---. Jos vahvempi haluaa, niin vahvempi 

saa.” (Hattulan kunnanjohtaja Martti Pura, IL 16.1.) 

- ”Tänään on surun päivä.” (Christel Liljeström, BBL 16.1. käännös) 

- ”Tällä puolella pöytää vallitsee hautajaistunnelma.” (kunnanvaltuusto puheenjohtaja Kristina Lyytikäinen, BBL 

16.1. käännös) 

- ”Voidaan kysyä, asummeko enää oikeusvaltiossa.” (Kristina Lyytikäinen, HBL 16.1. käännös) 

- ”Isot ja vahvat ottavat paloja pienistä naapureista. Se on suoraa demokratian häväistystä.” (Sipoon puolesta 

ry:n varapuheenjohtaja Caspar Berntzen, BBL 16.1. käännös) 

- ”Kyseessä on käsittämätön ennakkopäätös koko maalle.” (Caspar Berntzen, SS 17.1.) 

- ”Itä-Uudestamaasta halutaan Helsingin nukkumalähiö.” (Suomen luonnonsuojeluliiton luonnonsuojelusihteeri 

Tapani Veistola, MT 16.1.) 

 

Osa sipoolaispäättäjistä kuitenkin vakuutti, ettei päätös ole Sipoolle kohtalokas: 

 
- Poliitikot kuitenkin kilvan vakuuttavat, ettei rajapäätös halvaannuta jäljelle jäävää Tynkä-Sipoota.  

(SS 17.1.) 

- ”Tänään on surun päivä, mutta huomenna on aika rakentaa uutta Sipoota.”  

(Christel Liljeström, HBL 16.1. käännös) 

 

Muut poliitikot taas näyttivät pitävän päätöstä oikeutettuna: 

 
- ”Koko pääkaupunkiseudun kehittymiselle avautuvat uudet mahdollisuudet.” (Kansanedustaja Eero Heinä-

luoma, UD 16.1.) 

- ”Kaupunkirakenteen kannalta se on erittäin merkittävä päätös.” (Jussi Pajunen, HS 16.1.) 

- ”Merkittävin päätös sitten vuoden 1946 alueliitosten jälkeen.” (Jan Vapaavuori, HS 16.1.) 
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- ”Vaikka asia on herättänyt kuumia tunteita, ei ainakaan minulle ole päässyt tulemaan mitään finnejä tä-

män asian suhteen.” (Jussi Pajunen, IL 16.1.) 

- ”Olen erittäin hyvällä tuulella. Päätös oli odotettu.” (Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Risto Rauta-

vara, HBL 16.1. käännös) 

 

Vertailemalla verkko- ja printtijutuissa ilmestyneistä poliitikkojen reaktioita voidaan huomata 

merkittäviä yhtymäkohtia. Paljon STT:n uutisia käyttävät printtilehdet toivat esille samoja po-

liittisten vaikuttajien reaktioita, joista oli kerrottu jo 15. päivä ilmestyneissä verkkouutisissa. 

Painetuissa lehdissä ilmestyneet jutut olivat kuitenkin pidempiä ja niissä oli huomattavasti 

enemmän suoria lainauksia poliitikoilta kuin verkkolehtien uutisissa. 
 

Joissain printtilehdissä kerrottiin poliittisten vaikuttajien mielipiteiden lisäksi myös tavallisten 

sipoolaisten tunteista. Näitä lehtiä olivat Sipoon Sanomat, Hufvudstadsbladet, Borgåbladet ja 

Helsingin Sanomat: 
 

- ”Olen pettynyt, nämä ovat periaatekysymyksiä.” (Jaana Siljala, HS 16.1.) 

- ”Meidän kultahammasrannikon Helsinki halusi, varakkaita veronmaksajia.” (Päivi Blåfield, HS 16.1.) 

- ”Kyllähän se on järkyttävä uutinen. Ja tapa, jolla toimittiin oli todella törkeä.” (Minna Tengvall ja Eila 

Therman, SS 17.1.) 

- ”Pahalta tuntuu kun ei oteta huomioon, että täällä asuu ihmisiä.” (Arne Lindgren, SS 17.1.)  

- ”Olen oikein odottanut tätä, ja olen innokas näkemään, mitä tuleman pitää.” (Siv Söderholm, SS 17.1.) 

- ”Se (päätös) tuntuu väärältä ja epäreilulta.” (Sanna Nuottajärvi, HBL 16.1. käännös) 

- ”Olen aina uskonut demokratiaan ja itsemääräämisoikeuteen. Nyt mitään niistä ei tunnu olevan jäljellä.” 

(Ann-Mari Svartbäck, HBL 16.1. käännös) 

- ”Ne jotka lobbaavat parhaiten saavat tahtonsa läpi. Se on erittäin huolestuttavaa.” (Leena Liipola, BBL 

16.1. käännös) 

- Kirkkoherra Helene Liljeström suree rajamuutoksen seurauksia. (HBL 16.1. käännös) 

- ”Päätös on järkyttävä.” (Heljä Lehtiniemi, BBL 16.1. käännös) 

- ”Päätöksentekijät eivät uskaltaneet päättää toisin.” (Pekka Karpinski, BBL 16.1. käännös) 

 

Kuten esimerkeistä voi havaita, olivat poliittiset vaikuttajat selvästi jakautuneet päätöstä sure-

viin ja siitä ilahtuneisiin. Toisaalta voidaan myös huomata, että aineistoon kuuluvat ruotsinkie-

liset lehdet sekä eteläsuomalaiset paikallislehdet uutisoivat huomattavasti enemmän päätöksen 

herättämistä negatiivisista reaktioista. Lähes kaikki tavallisten kansalaisten reaktiot olivat nimit-

täin negatiivisia. Tähän varmasti vaikutti se, ettei aineistoon kerätyissä jutuissa haastateltu yh-

tään helsinkiläistä asukasta.  

 

Monissa lehdissä oli myös kommentti asiantuntijalta. Näitä olivat muun muassa Kuntaliiton 

toimitusjohtaja Risto Parjanne (Kauppalehti 16.1, Aamulehti 16.1, ), Kuntaliiton lakiasiain joh-

taja Kari Prättälä (Demari 16.1, Hufvudstadsbladet 16.1, Borgåbladet 16.1.), kunnallishallinnon 
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dosentti Erkki Mennola (Turun Sanomat 16.1.) sekä Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden 

professori Olli Mäenpää (Demari 16.1, Hufvudstadsbladet 16.1, Borgåbladet 16.1.).  

 

Kauppalehti ja Aamulehti julkaisivat kummatkin saman toimittajan kirjoittaman jutun ja erot-

tuivat aineistosta keskittymällä uutisoinnissaan asiantuntijoiden lausuntoihin. Näissä lehdissä 

KHO:n päätöksen sisällöstä kerrottiin varsin vähän. 

 

Asiantuntijoiden reaktioita en ole enempää tulkinnut, sillä heidän mielipiteensä olivat neutraa-

leja. Ainoa poikkeus oli Turun Sanomien haastattelema kunnallisoikeuden dosentti Erkki 

Mennola, joka ilmoitti ”päätöksen ihmetyttävän kovasti”. Aivan kuten edeltävänä päivänä ver-

kossa ilmestyneissä jutuissa, pitivät muut haastatellut lakiasiantuntijat päätöstä ”erikoistapauk-

sena” ja ”oikeutettuna”.  

 

Poliitikkojen mielipiteistä kertovat jutut saivat aina enemmän tilaa aineiston lehdissä kuin taval-

listen sipoolaisten reaktiot. Asiantuntijoiden kommentteja käytettiin suunnilleen yhtä paljon 

lähes kaikissa lehdissä. Niissä lehdissä, joissa Sipoo-päätöksestä kerrottiin alle sivun verran, 

asiantuntijoiden mielipiteille annettiin siis suhteellisesti eniten tilaa. 

 

Aineistosta nousi esille jonkin verran myös metaforia. Tietyt sanamuodot toistuivat varsinkin 

sipoolaisten päättäjien reaktioissa. Päätöstä kuvailtiin esimerkiksi ”vääräksi” tai ”epäreiluksi” ja 

”demokratian vastaiseksi”. Lisäksi sipoolaispoliitikot kertoivat päätöksen olevan ”takaisku”. 

 

Metaforien keinoin lehdet toisaalta kommentoivat KHO:n päätöstä. Kuten jo edellisessä lu-

vussa todettiin, osa lehdistä asettui sanavalinnoillaan selvästi Sipoon puolelle. Lehdissä puhut-

tiin esimerkiksi Sipoon ”valtauksesta” ja ”miehittämisestä”. Nämä metaforat kuvaavat kuntara-

jan muutosta hyökkäyksenä kuntaa ja jopa demokratiaa vastaan. Niiden välittämät konnotaatiot 

ovat myös selvästi negatiivisia. Analysoin teksteistä löytyneitä negatiivisia metaforia, me-

tonymioita ja konnotaatioita tarkemmin kahden seuraavan luvun loppupuolella.  

 

6.2.1 Poliittisten vaikuttajien reaktiot 

 

Analysoin tässä luvussa kahdeksaa lehtijuttua Risto Kuneliuksen (2003) esittelemän järjestelmä-

painotteisen (strukturalistisen) merkitysteorian käsitteiden avulla. Yksityiskohtaisen tarkastelun ta-

voitteena on löytää teksteistä selvempiä eroja ja havainnoida niiden tapoja kuvata kuntarajan 

siirtoa ja KHO:n päätöstä. Valitsin vain kahdeksan uutista, koska en voi lähteä analysoimaan 

jokaista aineiston juttua yhtä tarkasti opinnäytetyön pituusrajoitteiden takia.  
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Tarkasteluun valitut jutut ovat neljästä aineistoon kuuluneesta lehdestä. Helsingin Sanomat 

edustaa valtakunnallista suomenkielistä lehteä ja Hufvudstadsbladet valtakunnallista ruotsinkie-

listä julkaisua. Sipoon Sanomat taas on suomenkielinen paikallislehti ja Borgåbladet ruotsinkie-

linen paikallislehti.  

 

Jokaisesta lehdestä on valittu yksi rajasiirtoa käsittelevä uutinen, joka kertoo KHO:n päätök-

sestä ja poliittisen vaikuttajien reaktioista siihen. Käsittelen näitä uutisia tässä luvussa ja tavallis-

ten sipoolaisten reaktioista kertovia juttuja luvussa 6.2.2.  

 

Poliittisten vaikuttajien reaktioista kertovat jutut oli sijoitettu lehtien ensimmäisille sivuille 

(Helsingin Sanomissa Kaupunki-osan alkusivulle): 

 
- Lounais-Sipoon saanut Helsinki tähyää jo pidemmälle itään (Liite 2: Helsingin Sanomat 16.1.) 

- Suru voi tuoda joustavuutta suunnitteluun (Liite 3: Sorgen får ge vika för planering, Hufvudstadsbladet 16.1.) 

- Helsinki sai lopulta mitä halusi (Liite 4: Sipoon Sanomat 17.1.) 

- KHO silpoi(/runteli) Sipoon (Liite 5: HFD stympade Sibbo, Borgåbladet 16.1.) 

 

Helsingin Sanomien uutinen Lounais-Sipoon saanut Helsinki tähyää jo pidemmälle itään kertoo 

Helsingin alkavan nopeasti suunnitella asuinaluetta uusille mailleen. Helsingin kaupunginjohta-

jan Jussi Pajusen mukaan päätös on ”kaupunkirakenteen kannalta erittäin merkittävä”. Sdp:n 

valtuustoryhmän puheenjohtajan Kai Kaliman mukaan Sipoo on saatava samaan maakuntaliit-

toon Helsingin kanssa, sillä muuten ”koko Sipoo on liitettävä Helsinkiin”. Toisaalta kaupun-

ginhallituksen puheenjohtaja Suvi Rihtaniemi uskoo, että ”tulevaisuudessa yhteistyötä voidaan 

tehdä Sipoon kanssa”.  

 

Uutisen puolivälin jälkeen myös sipoolaispäättäjien mielipiteet pääsevät kuuluviin. Kunnanhal-

lituksen puheenjohtajan Christel Liljeströmin mukaan päätös on ”takaisku demokratialle” ja 

kunnanjohtaja Markku Luoma toteaa, ettei Sipoon ”kasvusuunnitelmia otettu huomioon”. 

Vaikka Helsingin Sanomien jutussa kerrottiin sipoolaispäättäjien mielipiteistä, saavat he huo-

mattavasti enemmän tilaa muissa tarkastelun alla olevissa lehdissä. 

 

Hufvudstadsbladet runsaasti negatiivisia reaktioita sisältävässä jutussa Suru voi tuoda joustavuut-

ta suunnitteluun kuullaan vain sipoolaispoliitikkoja: Sipoon kunnanvaltuuston puheenjohtaja 

Kristina Lyytikäinen toteaa paikallisten olevan ”erittäin pettyneitä päätökseen ”. Hänen mu-

kaansa ”se ei ole takaisku ainoastaan Sipoolle, vaan myös demokratialle”.   Jutussa myös kerro-

taan, että Lyytikäinen on puhunut ”hautajaistunnelmasta” ja ihmetellyt ”elämmekö enää oike-

usvaltiossa”.  
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Christel Liljeström katsoo Hufvudstadsbladetin samaisessa uutisessa tulevaisuuteen: ”Tänään 

on surun päivä, mutta huomenna on aika rakentaa uutta Sipoota”, hän toteaa. Kunnanjohtaja 

Markku Luoma on samaa mieltä Liljeströmin kanssa. Sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja 

Hanne Aho sovittelee jo tilannetta; hänen mukaansa ”Sipoo katsoo länteen päin”.  

 

Sipoon Sanomien uutisessa tulee ilmi monet samat asiat kuin Hufvudstadsbladetillakin. Ju-

tussa Helsinki sai lopulta mitä halusi pääsee ensimmäisenä ääneen keskustan valtuutettu Jouko 

Tikkanen. ”Sipoon ryöstö on saanut päätöksensä. Muita perusteluja ei löydy kuin se, että Hel-

sinki halusi alueen”, hän toteaa. Kristina Lyytikäinen toteaa, että Sipoossa on ”hautajaistun-

nelma” ja että päätös on ”takaisku Sipoolle ja demokratialle”. Kunnanjohtaja Markku Luoman 

mukaan päätös on ”vastoin asiantuntijoiden näkemyksiä”. Hän myös toteaa, että ”KHO ei ole 

huomioinut Sipoon kasvusuunnitelmia”. Christel Liljeström pitää päätöstä ennakkotapauksena 

ja toteaa, että ”isomman oikeus on Suomessa vielä etusijalla”. Lopuksi Sdp:n valtuustoryhmän 

puheenjohtaja Hanne Aho rohkaisee sipoolaisia kertomalla, että päätöksen jälkeen Sipoon 

kasvusuunnitelmien toteuttamista voidaan jatkaa. 

 

Borgåbladetin juttu Helsinki silpoi Sipoon on selkeästi lehden ensimmäisen aukeaman pääuuti-

nen, mutta siinä on kommentteja ainoastaan Sipoon puolesta ry:n varapuheenjohtajalta Caspar 

Bernzeniltä sekä yhdistyksen puheenjohtajalta Bambi Nybergiltä. Yhdistyksen mukaan päätös 

oli ennakkotapaus ja ”uskomattoman järjetön”. Bernzen epäilee päätöksen johtavan siihen, 

että ”isot ja vahvat (kunnat) ottavat paloja pienistä naapureista”. Hän myös pitää päätöstä ”de-

mokratian häväistyksenä”. Nyberg muistuttaa vielä, että yhteiskunnan kehittämiseen tarvittai-

siin avoimia, rehellisiä ja selkeitä pelisääntöjä. 

 

Lehdissä ilmestyneistä jutuista nousee selkeästi esille se, että varsinkin sipoolaispäättäjät käyt-

tävät lausunnoissaan runsaasti tehokkaita metaforia, kuten ”isku demokratialle”, ”hautajaistun-

nelma” ja ”surun päivä”. 

 

Helsingin Sanomien, Hufvudstadsbladetin ja Sipoon Sanomien jutuissa mainittiin, että sipoo-

laispäättäjät pitivät KHO:n päätöstä ”iskuna demokratialle”. Jostain syystä Helsingin Sanomis-

sa Christel Liljeströmin kerrotaan käyttäneen tätä sanamuotoa, mutta Sipoon Sanomat ja Huf-

vudstadsbladet (sekä STT) kertovat Kristina Lyytikäisen käyttäneen sitä kunnan järjestämässä 

tiedotustilaisuudessa. 

 

Sana ”isku” saa näissä yhteyksissä negatiivisia konnotaatioita ”häviö” ja ”yllättävä takaisku”. 

Kuten jo edellisen päivän verkkouutisissa, sipoolaispoliitikot näyttävät siis vertaavan Helsingin 

ja Sipoon rajaneuvotteluita tiukkaan otteluun. Helsinki ja Sipoo edustavat tämän näkökulman 
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mukaan metonymioina kuntien päättäjiä ja toisaalta kaikkia helsinkiläisiä ja sipoolaisia. Otteluun 

osallistuvat tavallaan siis kaikki kuntien asukkaat. 

   

”Isku demokratialle” on myös hyvin voimakas metafora, sillä se viittaa koko valtakunnanhal-

linnon horjuttamiseen. Sipoolaiset poliittiset vaikuttajat pyrkivät kuvaamaan KHO:n päätöksen 

tuntemattomana pahana joka pyrkii tuhoamaan uskon lakiin ja oikeuteen. 

 

Jo verkkolehdissäkin esitetty ”hautajaistunnelma”-metafora kuvaa samaa tapahtumaa: KHO:n 

ja Helsingin suunnittelema isku demokratiaa vastaan johtaa demokratian hautajaisiin. Sana välittää 

paljon negatiivisia konnotaatioita luopumisesta ja raskaasta menetyksestä. Samalla lailla toimii 

myös ilmaus ”surun päivä”.  

 

Helsingin Sanomat oli ainoa lehdistä, joka näytti poliitikkojen reaktioiden kautta asettuvan 

Helsingin puolelle. Sipoota jopa syyllistettiin: niskoitteleva kunta voitaisiin jopa kokonaan liit-

tää pääkaupunkiin, jos yhteistä säveltä ei löydy.  Toisaalta kaupunginjohtaja piti uutta aluetta 

erittäin tärkeänä ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja kertoi luottavansa sopuisaan yhteys-

työhön. Myös helsinkiläiset päättäjät ovat voittonsa jälkeen valmiita kohtaamaan uuden naapu-

rinsa kumppanina, kunhan yhteistyö alkaa ensin sujua ongelmitta. 

 

Kummatkin paikallislehdet (BBL ja SS) nostavat reaktioista kertovissa jutuissaan selkeästi esille 

sen, että sipoolaiset pitävät KHO:n päätöstä ennakkopäätöksenä, joka oikeuttaa isompien kun-

tien nappaavan pienempiä naapureitaan. KHO:n mukaan (Arolainen, T. 11.9.2009.) kyseessä ei 

kuitenkaan ollut ennakkopäätös. Palaan tähän asiaan tarkemmin luvussa 7. 

 

Analyysin jälkeen näyttää selvältä, että Hufvudstadsbladet, Borgåbladet ja Sipoon Sanomat 

toivat selvästi näkyvämmin esille poliittisten vaikuttajien negatiivisia mielipiteitä KHO:n pää-

töksestä. Toisaalta Hufvudstadsbladet näytti lupaavan Sipoolle selvästi valoisampaa tulevai-

suutta kuin kaksi paikallislehteä: Päättäjät haluavat rakentaa uutta Sipoota ja katsoa kohti länt-

tä. Nämä ilmaukset viestittävät selkeästi positiivisia mielikuvia uudesti syntyneestä Sipoon 

kunnasta, joka jatkaa elämäänsä vahvana ja elinvoimaisena. 

 

Sipoolaiset päättäjät näyttäisivät siis tulkitsevan todellisuutta (KHO:n päätöstä) tuottamalla 

siitä oman sosiaalisen tulkintansa, jonka mukaan päätös oli viimeinen isku Helsingin ja Sipoon 

välisessä ottelussa. Väliaikaisesta hautajaistunnelmasta huolimatta Sipoo kuitenkin nousee vielä 

takaisin jaloilleen ja pyrkii elämään voittajansa kanssa sovinnossa. Muut kunnat joutuvat silti 

varomaan, etteivät hekin joudu vaativaan otteluun maata haluavia naapureitaan vastaan. 
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6.2.2 Tavallisten sipoolaisten reaktiot 

 

Poliittisten vaikuttajien reaktioiden tarkastelun jälkeen voidaan edetä tavallisten sipoolaisten 

reaktioista kertoviin juttuihin: 

 
- Päätös ei vääntänyt sipoolaisten rutiineja raiteiltaan (Liite 6: Helsingin Sanomat 16.1.) 

- ”Julmaa romuttaa pohja Sipoolta” (Liite 7: ”Grymt att rasera grunden för Sibbo”, Hufvudstadsbladet 16.1.) 

- ”Pahalta tuntuu kun ei oteta huomioon ihmisiä” (Liite 8: Sipoon Sanomat 17.1.) 

- Päätös herättää vahvoja tunteita asukkaiden joukossa (Liite 9: Beslutet väcker starka känslor hos invånare, 

Borgåbladet 16.1.) 

 

Ensinnäkin täytyy todeta, että Helsingin Sanomien otsikko Päätös ei vääntänyt sipoolaisten ru-

tiineja raiteiltaan arvottaa jo selvästi jutun sisältöä. Voitaisiin jopa sanoa, että lehti haluaa otsikol-

la viestittää muuta kuin mitä jutussa siteerattavat sipoolaiset kertovat. ”Olen pettynyt, nämä 

ovat periaatekysymyksiä”, kertoo yksi haastateltava. Hän myös tuntee myös ”oikeusvaltion ja 

demokratian kaatuneen korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen myötä” ja julistaa, ettei ”tais-

telu pääty tähän”. Toinen haastateltava epäilee, että Helsinki halusi vain ”meidän kuntaham-

masrannikkoa”. Kolmas pelkää terveyskeskuksen kohtaloa. Haastattelujen mielipiteet herättä-

vät siis hyvin negatiivisia konnotaatioita, vaikka otsikko lupaa aivan muuta.  

 

Hufvudstadsbladet on kerännyt kansalaisten kommenteista Helsingin Sanomia pidemmän 

jutun ”Julmaa romuttaa pohja Sipoolta”. ”Se tuntuu väärältä ja epäreilulta”, kertoo sipoolainen 

Sanna Nuottajärvi. Toinen haastateltava valittelee: ”Olen aina uskonut demokratiaan ja itse-

määräämisoikeuteen. Nyt mitään niistä ei tunnu olevan jäljellä.” Kolmas haastateltava kertoo, 

ettei päätöksellä ole hänen elämäänsä suurta vaikutusta, mutta ”periaate, että toisesta kunnasta 

vain otetaan maata ja väkeä on vastenmielistä ja ei ole hyväksyttävää”. 

 

Sipoon Sanomien jutussa ”Pahalta tuntuu kun ei oteta huomioon ihmisiä” KHO:n päätös saa ko-

vaa kritiikkiä. ”Ikävä juttu. Todella ikävää”, kertoo ensimmäinen haastateltava. ”Tapa, jolla 

toimittiin, oli todella törkeä”, kertoo toinen. ”Pahalta se tuntuu, ei oikein oteta huomioon, että 

täällä asuu ihmisiä”, yksi sipoolainen kertoo. Jotkut epäilevät jopa KHO:n toimintaa: ”Sotii 

oikeustajua vastaan”. Lehti kertoo kuitenkin myös vastakkaisista mielipiteistä: ”Vihdoinkin 

jotain tapahtuu. Täällä ei ole kunnon palveluja”. Toinenkin haastateltava löytää tulevista ra-

kennusprojekteista myös positiivisia puolia: ”Metrolla mökille! Sitä mieltä olen. Ja meitä on 

muuten aika monta, jotka ajattelevat näin.”  
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Borgåbladetin jutussa ”Päätös herättää vahvoja tunteita asukkaiden joukossa” jotkut haastateltavat 

epäilevät suoraan KHO:n päätöksen laillisuutta. ”Taustalla on asioita, joita emme tiedä”, eräs 

sipoolaisasukas epäilee. Toisen mielestä ”päätöksentekijät eivät uskaltaneet päättää toisin”. 

Yhden haastateltavan mielestä päätös pitäisi viedä EY-tuomioistuimeen, koska haluaa ”saada 

tietää, onko tämä todellakin demokraattinen päätös”. Hän epäilee, että Helsinki sai tahtonsa 

läpi lobbaamalla kantaansa Sipoon kuntaa paremmin. Haastateltavat kuvailevat päätöstä myös 

”järkyttäväksi” ja ”hämmästyttäväksi”. Juttuun on haastateltu myös taksikuskia, joka ei ole 

omien sanojensa mukaan ajatellut asiaan, mutta uskoo ettei ”Helsinkiä tarvitse pelätä”. 

 

Sipoolaiset eivät ainakaan lehtien välittämien reaktioiden mukaan olleet tyytyväisiä tilanteeseen. 

He olivat ”pettyneitä” ja ”hämmästyneitä”, ja KHO:n päätös nähtiin ”vääränä”, ”epäreiluna”, 

”järkyttävänä” sekä ”hämmästyttävänä”. Harvat päätöksen puolella olleet kansalaiset taas eivät 

pitäneet päätöstä itselleen merkityksellisenä tai iloitsivat Helsingin tuomista uusista palveluista 

tai metrosta.  

 

Haastateltavien käyttämissä metaforissa on myös mukana selvä negatiivinen sävy: Lounais-

Sipoota kutsutaan ”kultahammasrannikoksi”, ”taistelun” julistetaan jatkuvan ja päätöksen ker-

rotaan ”sotivan oikeustajua vastaan”. Kansalaiset toistavat näin tavallaan samoja mielikuvia 

kuin sipoolaiset päättäjät: Sipoo käy taistelua, ottelua tai jopa sotaa Helsinkiä vastaan. Naapuri-

kunta taas on aloittanut ottelun vain saadakseen hyvätuloisten kultahammasrannikon alueet itsel-

leen.  

 

Varsinkin Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet kuvailevat Lounais-Sipoon säätä synkäksi: 

Helsingin Sanomat kuvaa päivää ”tiskivedenharmaaksi” ja Hufvudstadsbladet kertoo torstaissa 

tummien pilvien ”leijailevan uhkaavasti Lounais-Sipoon maiseman yllä”. Näiden metaforien 

kautta lehdet ilmaiset, että jopa sää kuvastaa sipoolaisten mielipiteitä. 

 

Kaikissa lehdissä tuotiin esille päätöksen ns. epädemokraattisuus. Jo poliittisten vaikuttajien reak-

tioissa toistui Sipoon kunnan tiedotustilaisuudessa esille tullut termi ”isku demokratialle”. Ta-

valliset sipoolaiset eivät käyttäneet jutuissa samaa sanamuotoa, mutta heidän haastatteluissaan 

demokratian kerrottiin ”kaatuneen” ja ”uskon oikeusvaltioon kärsineen”. Suomessa sana ”de-

mokratia” kuvastaa laajaa yhteiskunnallista kokonaisuutta ja kansalaisten luottamusta päättäjien 

oikeudenmukaisuuteen. Koska KHO:n päätös soti sipoolaisten mielestä normaalia oikeustajua 

vastaan, ei ollut mikä ihme, että päätös oli monille järkytys. 

 

Olisi kuitenkin väärin sanoa, että korkein hallinto-oikeus olisi suoraan joutunut kansalaisten 

arvostelemaksi; syytteet näyttivät kohdistuvan koko valtioon ja sen päättäjiin. Helsinki sai laa-
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jenemispyrkimyksistään huomattavasti suorempaa palautetta. Naapurin epäiltiin vain olleen 

sipoolaisten kunnallisverojen perässä ja vaikuttaneen päätökseen epäreilulla ”lobbaamisella”. 

 

Erilaisia metonymioita lehtiaineiston uutisista löytyi varsin vähän. Aivan kuten verkkouutisis-

sakin, ”Sipoo” ja ”Helsinki” edustavat printtilehtien uutisissa kuntien johtavia poliitikkoja. 

Varsinkin eteläsuomalaiset paikallislehdet näkivät Helsingin kaupungin jonkinlaisena ilkeänä ja 

laskelmoivana bisnesmiehenä. 

 

Eri lehtien välillä ei näyttänyt olevan suuria eroja kansalaisten mielipiteiden esittämisessä: vain 

harvat haastateltavat olivat kuntarajan muutoksen puolella. Koska jokaiseen lehteen oli valittu 

eri haastateltavat, on myös turhaa vertailla suoraan heidän sanomisiaan. Toisin kuin poliitikot, 

tavalliset sipoolaiset eivät kuitenkaan ottaneet jutuissa kantaa Sipoon tulevaisuuteen. Heidän 

puheenvuoroissaan näkyi syvä pettymys. Taistelu voimakasta ja kasvotonta vihollista vastaan 

oli hävitty.  

 

6.2.3 Johtopäätöksiä 

 

Yleisen ja tarkan analyysin jälkeen voidaan reaktioiden esittämisestä koota seuraavat  

johtopäätökset:  

 

1. Poliittiset vaikuttajat saivat enemmän tilaa kertoa mielipiteistään kuin tavalliset kansalaiset 

tai neutraalit asiantuntijat.  

 

2. Suurin osa lehdissä siteeratuista poliittista vaikuttajista tulkitsi kuntajaon muutoksen olleen 

epäreilu, demokratian ja Sipoon vastainen ottelu, jossa pienempi kunta hävisi. KHO:n näh-

tiin asettuneen Helsingin puolelle.  

 

3. Myös suurin osa lehtiin haastatelluista tavallisista kansalaisista piti kuntarajan muutosta 

virheenä. Valtaosa tulkitsi KHO:n pitäneen Helsingin puolia ja osallistuneen demokratian 

vastaiseen toimintaan. Kaikki haastateltavat olivat Sipoossa asuvia tai siellä työskenteleviä 

ihmisiä.  

 

4. Poliittisten vaikuttajien reaktioiden uutisoinnissa oli eroja. Eteläsuomalaiset paikallislehdet 

ja Hufvudstadsbladet toivat eniten esille negatiivisia reaktioita, Helsingin Sanomat kertoi 

enemmän positiivisista reaktioista. 
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6.3 Miten uutisissa kerrottiin päätöksen seurauksista 

 
KHO:n Sipoo-päätöksen seurauksista ei kerrottu lehdissä kovinkaan paljon enempää kuin mitä 

edellisen päivän verkkouutisissa oli tullut ilmi. Kaikissa lehdissä kerrottiin siis Lounais-Sipoon 

rakennussuunnitelmista, uusien helsinkiläisten mahdollisuudesta äänestää Helsingin kunnallis-

vaaleissa, Sipoon raskaista verotulomenetyksistä ja Sipoon puolesta ry:n valituksesta EY-

tuomioistuimeen. Erityisesti Sipoon kärsimistä rahallisista tappioista kerrottiin useissa lehdissä. 

 

Yhteensä päätöksen seurauksista kerrottiin 48 aineiston jutussa. Juttuja oli siis suunnilleen sa-

man verran kuin reaktioista kertovia juttuja (51).  

 

Jotkut lehdet kertoivat seurauksista, joista ei oltu kerrottu verkkouutisissa: 

 
- Innokkaimmat (helsinkiläiset poliitikot) väläyttävät lopunkin Sipoon liittämistä Helsinkiin, jollei yhteistyö 

maistu. (HS 16.1.) 

- --- (Sipoon) kunta jatkaa hallituksen puheenjohtaja Christel Liljeströmin mukaan neuvotteluita liittymises-

tä Uudenmaan liittoon. (Vartti 16.1.) 

- Entisen Sipoon mailla saatetaan nähdä myös raitiovaunuja, mikäli asia (kaupunginjohtaja) Pajusesta riip-

puu. (IL 16.1.) 

- Kungsvägen skolan oppilaista 20 muuttuu helsinkiläisiksi, Sipoonjoesta jopa 80. (SS 17.1; BBL 16.1.) 

- Sähkö- ja lämpöverkko siirtyy Helsingin Energian hoitoon. (SS 17.1.) 

- Alueen kulttuuriympäristön ja muinaisjäännösten inventointi jää Helsingin kaupunginmuseon tehtäväksi. 

(SS 17.1.) 

- Sakarinmäen (koulun) sadekatos jäänee seuraavalle isännälle. (SS 17.1.) 

- Kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja Paula Hiidenuhma-Valtonen tulee helsinkiläiseksi. (BBL 16.1. 

käännös) 

- Itäsalmen kirkko hautausmaineen siirtyy Helsingille. (BBL 16.1; HBL 16.1. käännös) 

- Kirjailija-toimittaja-historioitsija Zachris Topeliuksesta tulee postuumisti sipoolainen. (HBL 16.1. kään-

nös) 

 

Päätöksen seurauksista raportoivat eniten ruotsinkieliset lehdet ja Sipoon Sanomat. Näissä 

lehdissä seurauksista myös kerrottiin yksityiskohtaisemmin ja paikallisemmin. Käytännössä 

tämä ilmeni selvästi päätöksen seurauksiin keskittyvinä pitkinä juttuina. Helsingin Sanomat 

kertoi seurauksista myös varsin paljon, mutta nämä seuraukset oli pääasiassa kerrottu jo edelli-

senä päivänä. Lähes jokaisessa lehdessä otettiin esille varsinkin metrolinjan rakentaminen ja 

Sipoon kärsimät kovat menetykset.  

 

Toisaalta lehdissä myös kerrottiin päätöksen mahdollisista valtakunnallisista seurauksista. 

Useissa lehdissä (Kauppalehti, Aamulehti, Iltalehti) esimerkiksi arvioitiin KHO:n päätöksen 
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mahdollisia vaikutuksia muiden kuntien rajoihin. Tällöin tuotiin esille Keravan ja Järvenpään 

tavoitteet saada osuuksia Tuusulan maista. Järvenpään kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen 

kiinnittää huomionsa kiistojen samankaltaisuuteen: 
 

”Sipoo-tapauksessa (KHO:n) perustelu oli, että Helsingin alueen kehitystä tuettaisiin. Samaa perustelua 

voidaan soveltaa Keravalla ja Järvenpäässä.” (HBL 16.1. käännös) 

 

Lehdissä haastatellut asiantuntijat eivät kuitenkaan pidä päätöstä ennakkopäätöksenä, eikä kor-

kein hallinto-oikeuskaan halunnut tällaista viestittää. Tiedotteen mukaan Helsingin seutu oli 

nimittäin asetettu erilliseen asemaan: 

 
KHO:ssa otettiin päätöksen lainmukaisuutta arvioitaessa huomioon Helsingin seudun erityisluonne, lii-

tosalueen sijainti ja merkitys seudun kehittämiselle sekä muutoksen luomat edellytykset parantaa asunto-

rakentamista ja liikenneyhteyksiä. (KHO 15.1.2008.) 

 

Kuten poliitikkojen ja tavallisten sipoolaisten kadunmiesten reaktioista aiemmin huomattiin, 

tämä perustelu herätti myös paljon vahvoja mielipiteitä Helsingin erikoisasemasta Sipooseen 

nähden. Vaikka seurauksista puhuttaessa tuotiin esille päätöksen erikoisluonne, arvuuttelivat 

useat lehdet silti päätöksen vaikutuksista kuntapolitiikkaan. 

 

Yhdessäkään lehdessä ei ollut haastateltavana korkeimman hallinto-oikeuden edustajaa. Aina-

kaan heitä ei mainittu nimeltä. 

 

6.3.1 Johtopäätöksiä 

 

KHO:n päätöksen seurauksista kertovasta uutisoinnista nousi esille seuraavia seikkoja:  

 

1. Päätöksen seuraukset tuotiin monipuolisesti esille lähes jokaisessa lehdessä. Paikallislehdis-

sä seurauksista kerrottiin yksityiskohtaisemmin paikallisten esimerkkien avulla.  

 

2. Kaikki seuraukset keskittyivät siihen, miten Lounais-Sipoon alueen elämä tai infrastruktuu-

ri muuttuu. Eniten kerrottiin suunnitellusta metroreitistä ja Sipoon kunnan vero-

ongelmista.  

 

3. Päätöksen seurauksia spekuloitiin useassa lehdessä, mutta valtakunnallisista seurauksista ei 

jutuissa saatu varmuutta. Vaikutuksia arvioivat eri alojen edustajat, mutta ei kuitenkaan ku-

kaan KHO:n jäsen. 
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7 Pohdinta 

 
Tässä luvussa esittelen koko tarkasteluajan Sipoo-uutisointia ja kokoan yhteen tutkimuksen 

tuloksia. Vertailen tuloksia myös aiempiin tutkimuksiin ja arvioin tutkimukseni validiteettia. 

Lopuksi on vielä tarpeellista pohtia mahdollisia jatkotutkimusten aiheita. 

 

7.1 Uutisen elinkaari 15.–17.1.2008 

 

Tähän tutkimukseen kerätyn aineiston perusteella voidaan olettaa, että korkeimman hallinto-

oikeuden päätöstä koskeva Sipoo-uutisointi sai alkunsa 15. tammikuuta 2008 kello 08:13. 

KHO:n viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen kuitenkin kertoi päätöksestä ensimmäisenä Ylen 

radiouutisille, jotka julkistivat uutisen noin kello 08:08 (Arolainen, T, 11.9.2009.). Vaikka inter-

netiä pidetään kaikkein nopeimpana viestintävälineenä, päihitti radio sen tällä kertaa muuta-

malla minuutilla.  

 

Päätöksestä olisi ehkä uutisoitu verkossa nopeammin, jos KHO:n sivut eivät olisi kaatuneet 

juuri kun tiedote piti julkistaa kello 08:00. Tapaus kuvaa hyvin, kuinka tärkeä työväline internet 

on tiedotustoiminalle ja journalisteille: 

 
Jos joku toimittaja olisi odottanut oikeuden ovella, hän olisi voinut tutustua paperilla olevaan päätökseen 

ja siitä laadittuun tiedotteeseen heti ovien avauduttua kello kahdeksalta aamulla. Kaikki kuitenkin taisivat 

odottaa tiedon julkistusta verkossa. (Arolainen, T. 11.9.2009.) 

 

Voidaan kuitenkin sanoa, että viestintä on muuttunut jatkuvasti päivittyväksi online-mediaksi 

(Iivonen ja Åberg 2009, 7-8; Väliverronen 2009, 30), sillä Sipoo-uutisointi päivittyi alkuvaike-

uksien jälkeen hyvin nopeasti. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös ja siitä laadittu tiedote 

pysyivät tärkeimpinä tiedonlähteinä silti vain noin puolen tunnin ajan. Sen jälkeen poliittiset 

vaikuttajat alkoivat saada mielipiteitään julki mediassa. 

 

 Kuntarajan muutokseen liittyvä uutisointi väheni kello 14 jälkeen, mutta se tavallaan syntyi 

uudelleen sanomalehdissä, joissa KHO:n päätökseen tartuttiin uudelleen. Tällöin oli saatu 

myös enemmän tietoja siitä, mitä vaikutuksia kuntarajan muutoksella olisi. Varsinainen suur-

julkisuus oli kuitenkin ohi viimeistään tammikuun 17. päivän jälkeen. Sen jälkeen tapausta sel-

vitettiin pääasiassa vain pääkirjoituksissa, sähkeuutisissa ja aikakauslehdissä. 
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7.2 KHO:n tiedotteen vaikutus uutisointiin 

 

Ensimmäinen tämän opinnäytetyön alussa listatuista tutkimuskysymyksistä oli ”Kuinka KHO:n 

laatima tiedote näkyi Sipoo-päätöksestä uutisoitaessa?”. Aineistoon valittujen uutisten analyysissa kävi 

ilmi, että tiedotetta käytettiin varsin paljon hyväksi verkkouutisoinnissa.  

 

Tiedotetta kuitenkin lainattiin harvoin suoraan. Sen sisältämä tieto oli lähes järjestään 

pilkottu erilaisiksi kokonaisuuksiksi ja usein jopa erillisiin sähkeisiin. Esimerkiksi STT ja Hel-

singin Sanomat kertoivat Sipoon Helsingiltä saamista maista erillisissä lyhyissä uutisissa. Print-

tilehtien uutisissa oli myös havaittavissa, etteivät kaikki lehdet lainanneet tiedotetta puolueet-

tomasti, vaan asettuivat selkeästi Helsingin tai Sipoon puolelle.  

 

Printtilehdissä tiedotetta lainattiin suoraan vielä verkkopalveluiden uutisiakin vähemmän. Leh-

tien uutiset usein myös syventyivät aiheeseen enemmän: Vain KHO:n päätöksestä kertovia 

uutisia oli printtilehtien uutisaineistossa vain muutama. Vaikka suoria lainauksia KHO:n tie-

dotteesta oli vähän, ei se tarkoita, ettei tiedotetta olisi käytetty uutisten aineistona. Tavalla tai 

toisella jokainen tiedotteessa kerrottu asia uutisoitiin niin verkkopalveluiden kuin printti-

lehtienkin sivuilla.  

 

KHO:n tiedotteessa kerrotuista päätöksen perusteluista kerrottiin varsinkin verkkoleh-

dissä hyvin vähän. Printtilehdissä perusteluista kerrottiin enemmän ja tarkemmin, mutta täl-

löin oli usein kysytty jonkin oikeusoppineen mielipidettä päätöksestä. Näiden perusteluiden 

tarkoitus oli varmasti taustoittaa uutisia. Lisäksi printtilehdet kertoivat huomattavasti verkko-

palveluiden uutisia enemmän, miten kuntarajan muutos tulee vaikuttamaan alueen asukkaiden 

elämään. Myös Huovila (1999, 7, 29) on huomannut painettujen lehtien keskittyvän entistä 

enemmän uutisten taustoittamiseen.  

 

Printtilehtien ja verkkopalveluiden sekä STT:n uutisoinnissa toistui yksi mielenkiintoinen 

huomio: Eniten uutisissa mainittiin niistä KHO:n tiedotteen asioista, jotka oli mainittu tiedot-

teen ensimmäisessä kappaleessa. Voidaan siis olettaa, että tiedote oli kirjoitettu jo valmiiksi 

uutismaiseen ja mielenkiintoiseen muotoon. Tällainen käytäntö nopeuttaa ja helpottaa myös 

verkkojournalistin hektistä työtä. Tulos tukee Iivosen ja Åbergin (2009) analyysin tulosta, jon-

ka mukaan viranomaisia pidetään luotettavina tiedonlähteinä, ja heidän lähettämänsä kirjalliset 

tiedotteet ovat tärkeitä tiedonlähteitä.  

 

Verkkolehtien uutisten ilmestymisajoista (taulukko 1) voidaan havaita, että uutisointi alkoi heti 

kun KHO:n tiedote saatiin julkistettua. Varsinkin ensimmäisen puolen tunnin aikana tie-
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dote oli verkkopalveluiden ensisijainen tiedonlähde Sipoo-uutisointiin. Selvä muutos ta-

pahtui, kun Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen julkaisi päätöksestä oman tiedotteensa. 

Tämän jälkeen KHO:n tiedote ei enää ollut uutisoinnin ainoa tiedonlähde. 

 

7.3 KHO:n päätöksen herättämät reaktiot 

 

Toinen tässä opinnäytetyössä pohdittu kysymys oli ”Miten KHO:n päätöksen herättämät reaktiot 

tuotiin esiin uutisoinnissa?” Kysymys on mielenkiintoinen jo siksi, että kuntarajan muutosta oli 

puntaroitu mediassa jo pitkään. Poliittisten vaikuttajien ja tavallisten kansalaisten reaktiot olivat 

siis tavallaan jatkoa niille tunteille, joita valtioneuvoston edellisenä kesänä tekemä kuntaraja-

päätös oli herättänyt. 

 

Yksi KHO:n tiedotustoiminnan tavoitteista oli kertoa Sipoo-päätöksen perusteluista niin, ett-

eivät ihmiset tulkitsisi päätöstä väärin. Siksi reaktioiden tutkiminen oli niin tärkeä osa tämän 

opinnäytetyön analyysiä. Korkeimman hallinto-oikeuden tehtävähän ei ollut puuttua kuntara-

jan siirron tarpeellisuuteen, vaan siihen, oliko valtioneuvoston päätös lainvoimainen. 

 

Analyysissa kävi ilmi, että KHO:n tiedote kilpaili julkisuudessa muiden lähteiden kanssa. 

Erityisen kovaksi vastukseksi nousevat Sipoon ja Helsingin päättäjien kommentit, jotka pääsi-

vät leviämään huomattavasti laajemmalle kuin pelkän virastotiedotteen teksti. KHO:n tiedot-

teen näkökulma jäi alakynteen varsinkin niissä uutisissa, joissa kerrottiin päätöksen perusteluis-

ta. 

 

KHO:n aktiivinen tiedotustoiminta oli varmasti yksi syy siihen, miksi tiedote menetti niin no-

peasti asemansa ensisijaisena tiedonlähteenä. Niin Sipoon kuin Helsinginkin päättäjät saivat jo 

14.1.2008 tiedon, että KHO julkistaa Sipoo-päätöksensä seuraavana päivänä. Näin eri tahot 

ehtivät valmistella omat tiedotteensa ja jopa tiedotustilaisuudet seuraavaksi päiväksi. Kor-

keimman hallinto-oikeuden viestinnän linjaukset helpottivat näin niin asianosaisia 

kuin journalistejakin varautumaan päätöksen julkistamisen aiheuttamaan mediamylläkkään.  

 

Myös päätöksen käytännön seurauksista kerrottiin varsin nopeasti Helsingin kaupungin nope-

an tiedotustoiminnan ansiosta. Kaupungin tiedotteessa mainittu metroradan jatkaminen ja 

rakennuskannan rakentaminen pysyivät uutisoinnin pääaiheina tarkastelun loppuun asti. No-

pea reagointi antoi Helsingille myös noin kahden tunnin etumatkan, ennen kun Sipoon kunta 

piti oman tiedotustilaisuutensa.  
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Kuten mainitsin jo luvussa 3.4, on verkkojulkaisuiden havaittu dramatisoivan ja henkilöivän 

uutisia joskus jopa printtilehtiä helpommin (Vanninen 2009, 132–140.). Dramatiikkaa taas 

saadaan aikaan esimerkiksi henkilöimällä uutisia. Lounais-Sipoota koskevassa uutisoinnissa 

printtilehdet näyttivät kuitenkin dramatisoivan tapahtumia verkkouutisia enemmän. Tämä nä-

kyi esimerkiksi siinä, että printtilehtien jutuista lähes 70 prosenttia kertoi reaktioista päätök-

seen. Myös suurin osa verkossa ilmestyneistä jutuista sisälsi kommentteja, mutta printtilehdissä 

käytettiin enemmän dramaattisia metaforia ja metonymioita.  Jotkut uutiset jopa otsikoitiin 

huomiota herättävillä lainauksilla. 

 

Reaktioiden analyysissä tuli myös selvästi esille, että poliittisten vaikuttajien mielipiteen 

pääsivät mediassa näkyvämmin esille kuin tavallisten sipoolaisten reaktiot. Tämä oli 

erityisesti huomattavissa verkkopalveluiden uutisoinnissa. Tavallisten helsinkiläisten komment-

teja ei ollut yhdessäkään aineiston uutisessa. Mielipiteiden uutisointi liittyy osaltaan lehtien 

tapaan tarinallistaa uutisia (Nieminen & Pantti 2004, 134.). Varsinkin tavallisten sipoolaisten 

elämän muutoksista kertominen tuo uutisiin myös edellä kuvattua dramatiikkaa. 

 

Asiantuntijoiden reaktiot olivat lähes aina neutraaleja. Heidän tehtäväkseen jäi KHO:n 

päätöksen valtakunnallisten seurausten analysoiminen. Erityisesti he pohtivat, olisiko päätök-

sellä vaikutuksia muihin kuntarajapäätöksiin. KHO painotti tiedotteessa, että Helsinki asetet-

tiin päätöksessä erityiseen asemaan muuhun maahan verrattuna ja niin päättelivät myös neut-

raalit asiantuntijat.  

 

Poliittisten vaikuttajien sekä tavallisten kansalaisten negatiivisissa reaktioissa tämä kanta kui-

tenkin kumottiin ja päätös tulkittiin ennakkotapaukseksi. Sipoolaiset päättäjät ja tavalliset kan-

salaiset vertasivat kuntarajan muutosta Helsingin ja Sipoon väliseen otteluun, jossa 

isompi ja vahvempi vei voiton pienemmästä. Suurin osa varsinkin printtilehdissä kerrotuista 

reaktioista oli siis poimittu negatiivisten asenteiden paradigmalta. Positiiviset reaktiot olivat 

huomattavasti harvinaisempia.  

 

KHO:n kannalta on tietenkin ongelmallista, että jotkut tulkitsivat päätöksen väärin. Negatiivi-

siin reaktioihin varmasti vaikutti se, että kuntarajan muutoksesta oli kiistelty jo pitkään ja sen 

vastustamisesta tullut monelle sipoolaiselle periaatekysymys. KHO:n tiedote olisi voinut nostaa 

päätöksen perustelut tiedotteen alkupäähän, jolloin ne olisi ehkä mainittu useimmin uutisoin-

nissa. 

 

Verkkopalveluiden uutisoinnissa ei ollut selkeää eroa poliittisten vaikuttajien negatiivisten ja 

positiivisten reaktioiden välillä, mutta printtilehdissä hajontaa oli enemmän. Printtilehdistä 
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erityisesti uusmaalaiset paikallislehdet ja Hufvudstadsbladet toivat esille negatiivisia 

mielipiteitä. Syyttävä katse kohdistui silti Helsinkiin, ei korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

KHO:n on kuitenkin ilmeisen vaikea vaikuttaa siihen, millaisia reaktioita media toi esille. Tulos 

tukee täten Iivosen ja Åbergin teesejä julkisen vallan viestintoiminnan muutoksista (2009, 7–8).  

 

Journalismin iltapäivälehdistyminen ja online-median synty eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että 

tiedotustoimintaa tulisi vältellä. Korkeimman hallinto-oikeuden resurssit eivät olisi yksin riittä-

neet päätöksen laajaan uutisointiin, mutta toisaalta ilman KHO:n tiedotetta eivät lehdet eivätkä 

asianomaiset olisi pystyneet reagoimaan päätökseen kovin nopeasti. Aallon sanoin (2005, 121) 

kyse on siis jonkinlaisesta ”symbioottisesta suhteesta”. Ammattitaitoisesti ja selvästi laadittu 

tiedotekin voi kuitenkin herättää vastareaktioita, joita syntyy aina tunteita herättävistä päätök-

sistä. 

 

7.4 Tutkimuksen arviointi 

 

Tämän opinnäytteen tekeminen oli mielenkiintoinen kokemus, sillä en ollut aikaisemmin tör-

männyt vastaaviin tutkimuksiin tiedotteen vaikutuksista journalistiseen uutisointiin. Työsken-

nellessäni journalistisissa tehtävissä olin toki huomannut, kuinka poliisi- ja viranomaistiedot-

teet voivat tarjota tuoreita uutisaiheita. Tutkimusta tehdessäni sain kuitenkin huomata, etteivät 

lehdet kovasta kiireestä huolimatta julkaise tiedotteita sellaisinaan lehdissä ja verkossa. Tulos 

oli itselleni helpotus, sillä pelkkä tiedotteiden kopioiminen olisi helppo tapa julkaista sen tar-

joama uutinen mahdollisimman nopeasti.  

 

Tiedotteiden vaikutus journalistisiin teksteihin on silti selvästi havaittavissa. Tiedostustoimin-

taa järjestävien toimijoiden kannalta ilmiö on kaksiteräinen miekka: Omat näkökannat on hel-

pompi saada julkisuuteen, mutta toisaalta tiedotustoimintaan pitää suunnata yhä enemmän 

resursseja. Vain harvoilla toimittajilla on nimittäin aikaa tulkita huonosti jäsenneltyjä tiedottei-

ta.  

 

Itselleni tämän opinnäytetyön tekeminen opetti tutkimuksen laatimista. Suurin pullonkaula 

koko tutkimuksessa oli lopulta aineiston suuri määrä. Korkeimman hallinto-oikeuden kokoa-

mista lehtileikkeistä olisi varmasti voinut koota vieläkin suuremman tutkimuksen. En edes 

yrittänyt luoda kaikenkattavaa teoriaa rajamuutoksen ympärillä pyörineistä tapahtumista. Tie-

dotteen vaikutuksia olisi voinut tutkia monella muullakin tavalla, mutta valitsemani metodit 

tuntuivat itselleni kaikkein luontevimmalta. Tutkimusmenetelmien valintaan vaikutti selvästi 

aiempi journalistinen kokemukseni ja mielikuvani verkkopalveluiden toiminnasta. 
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Tutkimuksessa käytetyn aineiston rajaus johtuu siitä, että KHO oli kerännyt suurimman osan 

siitä jo ennen kun aloin itse tutkia tapausta. Jos olisin kerännyt uutiset itse, olisi aineisto var-

masti mahdollistanut kattavamman tutkimuksen. Tällöin olisin myös pystynyt näkemään pa-

remmin, kuinka uutisointi näkyi esimerkiksi televisiossa ja verkkopalveluiden etusivuilla. Tämä 

olisi kuitenkin vaatinut sen, että olisin saanut toimeksiannon ennen tiedotteen julkistamista. 

Vastaavan verkkoaineiston kokoaminen yli vuosi tapahtumien jälkeen ei kuitenkaan olisi ollut 

teknisesti mahdollista. 

  

Lehtijuttujen aineisto oli mielestäni tarpeeksi kattava tätä tutkimusta varten, sillä siihen kuului 

niin valtakunnallisia kuin paikallisiakin lehtiä. Jos olisin ottanut tarkasteluun mukaan kaikki 16. 

ja 17. päivänä ilmestyneet lehtiuutiset, olisivat tulokset ehkä olleet hieman erilaiset. Toki mu-

kaan olisi myös voinut ottaa televisiossa ja radiossa esitetyt Sipoo-uutiset. Tämän tutkimuksen 

puitteissa liian suuri aineisto olisi kuitenkin ollut pikemmin taakka kuin hyöty. Katson siis, että 

KHO:n keräämä aineisto kuvaa hyvin tarkastelupäivien uutisointia ja oli näin tarpeeksi kattava 

tämän tutkimuksen toteuttamiseen. 

 

Analyysissa käytetyt tutkimusmenetelmät toimivat varsin hyvin aineiston kanssa, mutta niiden 

tarkentaminen olisi helpottanut analyysiä. Jos tarjolla olisi ollut suurempi aineisto, olisin ken-

ties voinut jakaa aineiston jutut kolmen ryhmän sijasta useampaan joukkoon ja soveltanut ai-

neistoon kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Tällöin aineiston tarkempi käsittely olisi tosin 

jäänyt taka-alalle. Toisaalta aineistoa olisi voinut käsitellä myös diskurssianalyysin keinoin, jol-

loin se olisi ollut helppo jakaa ryhmiin niiden lajityypin eli genren mukaan (Nieminen & Pantti. 

2004, 130–132.). 

 

Olisi lisäksi ollut mielenkiintoista tutkia, tukiko Helsingin Sanomat Lounais-Sipoon liittämistä 

Helsinkiin välittämällä tapauksesta enemmän positiivisia kuin negatiivisia reaktioita. Tällöin 

aineistoa olisi kuitenkin pitänyt kerätä usean kuukauden pituiselta ajalta. 

 

Yhden ongelman tutkimuksella asettivat Suomen Tietotoimiston STT:n uutiset. Niiden analy-

soiminen samassa sarjassa verkkopalveluissa ilmestyneiden uutisten kanssa vaikutti varmasti 

tuloksiin, sillä varsinkin STT:n illalla julkaisemat uutiset oli tarkoitettu julkaistavaksi seuraavan 

päivän lehdissä. Ilman STT:n uutisia olisi verkkopalveluiden uutisointia kuvaava aineisto ollut 

kuitenkin liian suppea. Ne täydensivät hyvin aineistoa, sillä verkkopalvelut eivät enää uutisoi-

neet tapauksesta paljonkaan kello 14 jälkeen. 

 

Jossain vaiheessa tutkimusta harkitsin myös uutisoinnissa mukana olleiden toimittajien haastat-

telemista. Toimittajat olisivat voineet kertoa oman näkökulmansa tapahtumiin ja kommentteja 
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olisi voinut verrata KHO:n tiedotuspäällikkö Arolaisen kommentteihin. Halusin kuitenkin 

keskittyä uutisten analysoimiseen ja käytin tiedotuspäällikön kommentteja vain niiltä osin kun 

ne kuvasivat tiedotusprosessia. Aineisto sai puhua puolestaan. 

 

7.5 Kehitysehdotuksia 

 

Tutkimuksessa saatiin selville, että korkeimman hallinto-oikeuden viestintästrategia toimi Si-

poo-päätöksestä viestittämisessä varsin hyvin. Tiedotetta lainattiin harvoin suoraan, mutta 

varsinkin verkkopalveluille se oli jonkin aikaa ensisijainen tiedonlähde. Osaltaan journalistien 

työtä helpotti varmasti se, että tiedotteen mielenkiintoisin anti (KHO:n päätöksen lopputulos) 

oli kerrottu heti sen ensimmäisessä kappaleessa. Myös tiedotteiden tulisi siis olla tässä mielessä 

olla uutismaisesti rakennettuja. 

 

Koska oikeus oli kertonut päätöksen julkaisusta etukäteen, pystyivät poliitikot ja päättäjät rea-

goimaan päätökseen nopeasti. Tämä johti siihen, että oikeuden tiedote kilpaili julkisuudesta 

erityisesti poliittisten vaikuttajien reaktioiden kanssa. Tavallisien kansalaisten reaktioita uutisoi-

tiin vähän sekä verkossa että lehtien sivuilla. 

 

Toivon, että tästä tutkimuksesta on hyötyä myös muille kuin vain sen toimeksiantajalle. Tutkit-

tu tapaushan kuvaa hyvin sitä, kuinka tärkeää tiedotustoiminta on niin tiedottaville tahoille 

kuin journalisteillekin. Lounais-Sipoon tapaukseen tutustuminen auttoi minua lopulta tajua-

maan, kuinka tarpeellisia tiedotteet ovat myös omassa journalistin työssäni. Tiedotustoimin-

taan panostaminen voi nimittäin tuoda uusia asioita julkisuuteen ja parantaa näin journalismin 

tasoa.  

 

Tiedotus Helsingin, Sipoon ja Vantaan kuntarajan muutoksesta tarjoaisi vielä lukuisia mielen-

kiintoisia jatkotutkimuksen aiheita. Kuten jo aiemmin mainitsin, voisi tutkimusta laajentaa niin, 

että mukaan saataisiin myös uutisointi valtioneuvoston kesällä 2007 tehdystä rajapäätöksestä. 

Toisaalta tutkimuksen voisi kohdentaa tarkemmin. Tällöin voitaisiin tutkia esimerkiksi sitä, 

kuinka Helsingin ja Sipoon päättäjät reagoivat korkeimman hallinto-oikeuden tiedotteeseen. 

Tutkimus olisi mahdollista toteuttaa analysoimalla lehtiuutisia ja haastattelemalla päättäjiä. 

 

Tässä opinnäytetyössä esitetty tapaus oli harvinainen jo siinä mielessä, että se sai paljon julki-

suutta mediassa. Korkein hallinto-oikeus on kerännyt tiedotteen julkaisupäivän aikana julkais-

tuja keskustelupalstojen viestejä. Näitä kommentteja tutkimalla voitaisiin saada kuva siitä, 

kuinka uutisten lukijat suhtautuivat päätökseen.  
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KHO:n laajaan aineistoon kuului vielä eri lehtien pääkirjoituksia. Niissä arvioitiin varsin tiuk-

kasanaisesti Helsingin suunnitelmia rakentaa Lounais-Sipooseen uusia asuinalueita ja metroyh-

teys. Pääkirjoituksissa myös kerrottiin tässä opinnäytetyössä käsiteltyjä uutisia tarkemmin 

KHO:n antamista Sipoo-päätöksen perusteluista. Lisäksi kirjoituksissa ennustettiin päätöksen 

vaikuttavan myös tulevaisuudessa käsiteltäviin kuntarajapäätöksiin. Pääkirjoituksien analyysin 

avulla voitaisiin varmasti selvittää tämän opinnäytetyön tukimusta paremmin eri lehtien kan-

nanottoja KHO:n päätökseen. 

 

Kun tämä opinnäytetyö julkaistaan, on KHO:n Sipoo-päätöksen julkaisusta kulunut jo yli kaksi 

vuotta. Lounais-Sipoo liitettiin virallisesti Helsinkiin vuoden 2009 alusta, mutta keskustelu 

alueen tulevaisuudesta jatkuu edelleen. Helsingin Sanomat kertoi 4. joulukuuta 2009 Helsingin 

suunnitelmista laajentaa metropolialuetta rajusti itään. Lounaissipoolaisten mielipiteet ovat 

uutisen mukaan edelleen samat kuin jo pari vuotta aiemmin: rakennushankkeita vastustetaan ja 

kuntarajan muutos kaihertaa yhä asukkaiden hampaankolossa.  

 

Lounais-Sipoon tarina ei loppunutkaan korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen, vaan se 

jatkuu edelleen. 
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Liitteet 
 

Liite 1. Korkeimman hallinto-oikeuden tiedote 

 

 

15.1.2008 – KHO hylkäsi valitukset Helsingin, Sipoon ja Vantaan  

kuntajaon muutoksesta 
  

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valitukset valtioneuvoston kesäkuussa 2007 tekemästä 

päätöksestä liittää Sipoon lounaisosa ja Vantaan ns. Västerkullan kiila Helsinkiin. Päätöksestä 

tehtiin yhteensä 25 valitusta. Niistä kolme peruutettiin ja yksi jätettiin myöhään tehtynä tutki-

matta.  

 

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana vain kuntajaon muutoksen lainmukaisuus, 

ei valtioneuvoston päätöksen tarkoituksenmukaisuus. Päätös täytti kuntajakolain yleiset oikeu-

delliset edellytykset kuntajaon muutokselle. 

 

Päätös kuntajaon muuttamisesta voitiin kuitenkin tehdä vain erityisen painavista syistä, koska 

Sipoo vastusti sitä. KHO:ssa otettiin päätöksen lainmukaisuutta arvioitaessa huomioon Hel-

singin seudun erityisluonne, liitosalueen sijainti ja merkitys seudun kehittämiselle sekä muutok-

sen luomat edellytykset parantaa asuntorakentamista ja liikenneyhteyksiä. 

 

Kiistassa oli kysymys Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisestä. Pääkaupunkiseu-

dun ja kehyskuntien yhteinen, 14 kuntaa käsittävä Helsingin seutu on valtioneuvoston 2000 

antamissa valtakunnallisissa alueiden käytön tavoitteissa asetettu muuhun maahan verrattuna 

erityiseen asemaan. Sipoon kunnan harjoittama maapolitiikka ei ole mahdollistanut seudun 

yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehittymistä itään. 

 

Monessa valituksessa viitattiin perustuslain itsehallintosäännökseen kuntajaon muuttamista 

estävänä perusteena. KHO:n mukaan säännös ei anna yksittäisille kunnille suojaa kuntajaon 

muutosta vastaan, vaan siinä on kysymys kuntalaisten itsehallinnosta. Kunnan on edistettävä 

asukkaiden hyvinvointia ja alueiden kestävää kehitystä. 

 

Valtioneuvoston ratkaisun pohjana oli laaja asiakirja-aineisto. Sitä täydensivät KHO:lle tehdyt 

valitukset ja käsittelyn aikana annetut lausunnot ja vastaselitykset. Selvitysaineistona otettiin 
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huomioon myös aiempia Sipoon maankäyttöä koskevia ratkaisuja, joissa on arvioitu alueen 

yhdyskuntarakenteen toimivuutta. 

 

Useissa valituksissa katsottiin, että pääministeri Matti Vanhanen oli esteellinen osallistumaan 

päätöksentekoon valtioneuvostossa, koska hän oli etukäteen ottanut osaa asiaa koskevaan jul-

kiseen keskusteluun ja käsitellyt Helsingin seudun aluejaotusta puoluejohtajien neuvotteluissa. 

 

KHO:n mukaan nämä toimet eivät tehneet Vanhasesta jääviä. Pääministerin osallistumisella 

kuntajakoa koskevaan julkiseen keskusteluun ei ollut oikeudellista merkitystä. 

 

Sipoo saa lunastaa Helsingin maita Nikkilästä ja Pigbyn kylästä 

 

Korkein hallinto-oikeus on tänään ratkaissut myös Helsingin kaupungin tekemän valituksen 

ympäristöministeriön päätöksestä, jolla Sipoon kunnalle myönnettiin lupa saada Nikkilän ja 

Pigbyn kylistä yhteensä noin 57 hehtaaria Helsingin omistamia maita. Valitus hylättiin. 

 

KHO:n mukaan Helsingin omistamien alueiden lunastamista on pidettävä yleisen tarpeen vaa-

timana. Se myös täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt lunastamisen edellytykset. 

 

Päätökset ovat liitteenä. 

 

Lisätietoja: 

 

KHO:n ratkaisu valtioneuvoston Sipoo-päätöksestä (taltio 33) 

Hallintoneuvos Ahti Rihto 010 3640 287 

Kansliapäällikkö Riitta Mutikainen 010 3640 210 

Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, 010 3640 206, 050 3411 347 

KHO:n ratkaisu Sipoon kunnalle myönnetystä lunastuslupapäätöksestä (taltio 45) 

Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, 010 3640 206, 050 3411 347 
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Liite 2. Helsingin Sanomat 16.1.2008 
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Liite 3. Hufvudstadsbladet 16.1.2008 
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Liite 4. Sipoon Sanomat 17.1.2008 
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Liite 5. Borgåbladet 16.1.2008 
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Liite 6. Helsingin Sanomat 16.1.2008 
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Liite 7. Hufvudstadsbladet 16.1.2008 
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Liite 8. Sipoon Sanomat 17.1.2008 
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Liite 9. Borgåbladet 16.1.2008 
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