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”Olis kiva herätä aamulla niin, että tietäisi mitä tekisi ja olis innostunut 
siitä. Haluisin että asiat muuttuis, mutten osaa tehdä mitään sen eteen, kun 
en oo varma mistään. On mulla visioita, mutta tuntuu, että ne pysyy pään 
sisällä. Sitä on vaan niin vitun aikaansaamaton. 
Haluisin olla normaali. Sitä kävis koulua, niin kuin muutkin ihmiset. Sitä 
kävis baarissa. Harrastais, nauttis perusasioista, ei tekis pienistä asioista 
isoja. Olis silleen rento, eikä ahdistunut ja masentunut. 
Tajuun että oon risteyksessä. Tajuun että en oo enää lapsi. Tajuun että oon 
jo tän ikäinen. Mut mulla ei oo mitään, ei koulutusta, ei töitä – pitäis päät-
tää mihin suuntaan lähteä. Toisaalta tuntuu vapauttavalta miettiä, mitä ite 
haluaa. Mut se myös pelottaa, ja sitä ihmettelee, miks muille kaikki on ollut 
aina jotenkin yksinkertaisempaa. 
Kyl mä kuitenkin luotan siihen, että kaikki järjestyy, että kaikki menee om-
alla painollaan. Joo, siihen mä luotan. Ei oo muuta vaihtoehtoa.” 
 
Ville H, marraskuu 2015   
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Minulle valokuvan tärkein ominaisuus on sen suhde todellisuuteen. Olen aina kuvitellut, että 
löydän totuuden, lopullisen totuuden. Ajan kuluessa olen ymmärtänyt, että totuus on suhteel-
lista, mutta totuuden etsintä, se voi aina vaan jatkua. Valokuva on minulle väline etsiä totuutta 
ja myös näyttää minun totuuteni. 
Valokuvan takia voin olla paikoissa, joihin en kuulu. Valokuva on hyvä tekosyy. Saan olla läsnä, 
kun jotain tapahtuu. Valokuvaaminen on vienyt minut isoihin humanitäärisiin kriiseihin: 
Haitin maanjäristysalueelle, miehitettyyn Afganistaniin, Ukrainan sotaan, Gazan sotaan, 
Euroopan pakolaiskriisiin keskelle. Se on näyttänyt minulle sorrettujen kasvot: Pakistanin 
transvestiitit, Krimin tataarit, Irakin jesidit. Se on paljastanut vuoden rytmin yhä uudelleen ja 
uudelleen: uudenvuoden juhlinnan, juhannuksen menoliikenteen, juhannuksen paluuliiken-
teen, satokauden ensimmäiset vadelmat, kuntavaalit, eduskuntavaalit, presidentinvaalit, 
liukkaat katuvarret.
Kuvaaminen auttaa minua ymmärtämään maailmaa. Se on myös auttanut minua rajaamaan 
maailmaa. Kuvaustilanteessa maailma on hetken yksinkertaisempi. On vain se yksi hetki, ja 
se hetki on ainoa asia mikä merkitsee. En voi ajatella taaksepäin enkä eteenpäin, olen vain 
täysin ja yksin siinä yhdessä hetkessä. 
Välillä valokuva pakottaa pysähtymään, välillä taas juoksemaan henkensä edestä. Se kulkee muka-
na elämän syklissä, muiden elämän syklissä, mikä tekee valokuvaamisesta intensiivisempää ja 
irrallisempaa. Olen tilanteissa läsnä, mutta valokuvaajana, en koko oman elämäni läsnäololla. 
Minua kiehtovat maailma ja sen ilmiöt. Miksi ihmiset käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät? 
Miksi toisilla menee paremmin kuin toisilla? Miksi toiset tykkäävät tästä ja toiset toisesta? 
Mitä ihmiset oikein elämältään haluavat? Kamera on mahdollistanut tutkimusmatkan ihmi-
syyteen. En ole ikinä osannut uskoa mihinkään tiettyyn aatteeseen. Löydän aina vasta-argu-
mentin. Näen asioiden liian monet puolet, vaikka en sitä aina haluaisi. Työni ansiosta olen 
nähnyt maailman inhimillisyyden, vaikka niin järjettömältä se välillä uutiskuvissa näyttääkin. 
Ensisijaisesti tämän aatteen haluan kuvissani tuoda esiin, inhimillisyyden. Haluan, että 

1 JOHDANTO

valokuvani lisäävät ihmisten ymmärrystä toisia ihmisiä kohtaan: “..dokumentissa oleva tieto 
on luova opetus todellisuudesta, elämästä itsestään. Dokumentti pyrki näyttämään, arkikielisesti 
tavallisten ihmisten jokapäiväisen elämän muille tavallisille ihmisille” (Bate 2009, 45).
Olen journalisti, mutta myös tarinankertoja. Etsin totuutta, mutta kuvani eivät ole vastauksia. 
Haluan että kuvani herättävät ajattelemaan, mutta eivät anna ajattelulle päätepistettä. 
En pidä kamerasta konkreettisen välineenä. Mutta rakastan sitä, mitä kameran edessä tapah-
tuu ja miten se sen maailman pystyy rajaamaan. Valokuva valmiina, painettuna lehdessä, ve-
dostettuna seinälle, kaksiulotteisena lukittuna pintana ei ikinä lakkaa ihmetyttämästä. Kun se 
on hieno, se on niin hieno, älykäs, aito ja täynnä elämää. Sitä en koskaan lakkaa rakastamasta.

Kirjoitan näin kymmenen vuoden työkokemuksen jälkeen. Aloitin kuvajournalistin työt 
kesällä 2004 Etelä-Suomen Sanomissa. Sieltä jatkoin Seura-lehteen kesätöihin, mistä siirryin 
Suomen Kuvalehteen 2006. Kuvalehden palveluksessa olin kokonaisuudessaan kuusi vuotta. 
Vuodesta 2013 olen työskennellyt Helsingin Sanomien valokuvaajana. Olen saanut tehdä töitä 
ympäri Suomea ja ympäri maailmaa isojen ja pienten asioiden ja ilmiöiden kanssa. Rakkaus 
valokuvaan on pysynyt, vaikkakin viime vuosina työnkuvassani on tapahtunut voimakkaita 
muutoksia ja olen joutunut todella paljon miettimään, mikä on lehtien kuvajournalismin 
tulevaisuus. Digitalisaation sekä median taloudellisen kriisin takia koko journalismin kenttä 
elää murrosta.
Tämä voimakas muutos työelämässä innosti minua tekemään pitkän dokumenttiprojektin. 
Halusin löytää tekijyyteni, oman ääneni valokuvaajana paremmin. Halusin tehdä sitä, mitä 
jokapäiväisessä työssäni jään eniten kaipaamaan. Projektin edetessä pohdin jatkuvasti, 
miten saada parhaat valokuvat, missä tilanteissa parhaat valokuvat syntyvät, mikä minulle on 
tärkeintä valokuvassa, mikä minulle on olennaisinta valokuvassa, minkälaisissa tilanteissa 
valokuva on paras väline. Dokumenttiprojektini kertoo kuudesta 20-30-vuotiaasta nuoresta 
miehestä, jotka eivät tiedä, mitä elämällään tehdä. Projektini nimi on Pojat. Se oli esillä 
Valokuvataiteen Museon Projektitilassa 14.1.-27.3.2016, ja kuvistani julkaistaan kirja kesällä 
2016. Pojat-näyttely on tämän opinnäytetyöni taiteellinen osio. 
Työstäessäni pitkää dokumentaarista projektia tuntui välillä, että pohdiskelin enemmän kuin 
valokuvasin. Törmäsin koko ajan uusiin sisällöllisiin ideoihin ja ongelmiin, joita lehtityössäni 
harvoin joudun miettimään. Tämän takia haluan opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa pohtia 
sitä, minkälaisia asioita tekijä (valokuvaaja) käy läpi työstäessään pitkää dokumentaarista 
projektia. Avaan siis sitä, minkälainen prosessi dokumenttiprojekti on tekijän kannalta ja 
mitä eri työvaiheita siihen kuuluu. Koin, että Pojat-projektin myötä löysin itselleni ideaalin 
työskentelytavan, jossa syntyvät parhaimmat ja kiinnostavimmat kuvat. Tulen vertaamaan 
tätä työskentelytapaa päivätyöhöni Helsingin Sanomissa. Haluan pohtia, miten pitkien 
dokumentaaristen projektien tekeminen eroaa tämän päivän lehtityöstä. Miksi niin monet 
kuvaajat vaihtavat lehtityön pitkien dokumenttiprojektien tekemiseen? Mediamurroksen ja 
digitalisaation takia lehtien pitää uudelleen määritellä suhteensa kuvajournalismiin. Haluan 
pohtia, voisivatko he ottaa tästä jotain opikseen. 
Seuraavassa luvussa pohdin lyhyesti kuvajournalismin ja dokumentaarisen valokuvauksen 
käsitteitä historiaperspektiivissä sekä asetan itseni tekijänä dokumentaarisen valokuvauksen 
kenttään. Teen katsauksen tutkimuksiin, joissa on pohdittu valokuvaajien ammatti-identiteettiä 
sekä sivuan lyhyesti sitä, miten digitalisaation vaikutuksia kuvajournalismiin on tutkittu. 
Luvun lopuksi avaan oman tutkimukseni motiiveja ja keskeisiä käsitteitä
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Dokumentaarinen valokuvaus ja kuvajournalismi tulivat tutuiksi isolle yleisölle 1900-luvun 
alkuvuosikymmeninä, kun perustettiin ensimmäiset valokuvalliseen kerrontaan keskittyneet 
viikkolehdet. Kuvajournalismin ja dokumentaarisen valokuvauksen käsitteet olivat tällöin 
hyvin lähellä toisiaan. Lehtien sivuilla haluttiin valokuvalla kertoa kaikenlaisten ihmisten 
jokapäiväisestä elämästä mahdollisimman luontevalla tavalla. Nähtiin, että valokuva ei vain 
tallenna ja dokumentoi, vaan se kykenee myös valaisemaan ja opettamaan lukijoita. Doku-
mentaariseen kuvaan liitettiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa käsitykset moderniudesta ja 
demokraattisuudesta. Koettiin, että dokumentaarisessa kuvassa tehtiin näkyväksi yhteiskun-
nan epäkohtia, mikä lisäisi ymmärrystä, ja siitä seuraisi humaaniuden nousu. Valokuva toimi 
todisteena prosessista tai tapahtuneesta, ja sillä oli voimakas pedagoginen ja jopa tuomitseva 
luonne. (Bate 2009, 45-65; Willumson 1992, 13-14) Dokumentaaristien kuvien tekijöihin ei 
kiinnitetty huomiota, vaan kyse oli ”todellisuutta ja sen epäkohtia valottavista kuvista, jotka 
pitkälti tuotettiin informaation jakamisen tarkoituksessa..” (Pälviranta 2012, 166). 

1960-70-luvulla dokumentaarinen valokuvaus alkoi saada subjektiivisempiä piirteitä. Teki-
jyys alkoi näkyä valokuvassa. Miellän, että tänä aikana myös kuvajournalismin ja dokumen-
taarisen valokuvauksen käsitteet erkanivat toisistaan. Kuvajournalismi-käsitteellä puhuttiin 
yhä kuvista, joissa säilyi ajatus todellisuuden suorasta havainnoinnista ja niiden julkaisualustana 
olivat lehdet, kun taas dokumentaariset projektit siirtyivät lehtien sivuilta gallerioihin ja museoihin. 

2 TEORIA, TAUSTA JA 
KESKEISET KÄSITTEET
2.1 Dokumentaarinen valokuvaus ja kuvajournalismi
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New Yorkin Modernin taiteen museon silloinen kuraattori John Szarkowski järjesti vuonna 
1967 näyttelyn nimeltä: New Documents. Näyttely esitteli kolmen silloin melko tuntematto-
man valokuvaajan töitä: Diana Arbusin rujoja tai jopa härskejä kuvia vähemmistöistä sekä Lee 
Friedlanderin ja Garry Winograndin tavallisen sattumanvaraisia katukuvia New Yorkista. 
Näyttelystä syntyi kohu. Dokumentaarinen valokuva oli saanut uuden kielen, uuden lähesty-
mistavan maailmaa kohtaan. (O`Hagan 2010, verkkojulkaisu). Szarkowski kirjoitti näytte-
lytekstissä dokumentaarisesta valokuvasta seuraavasti: “Viime vuosikymmenenä uuden suku-
polven valokuvaajat ovat keskittyneet dokumentaarisissa kuvissaan henkilökohtaisempaan 
lähestymistapaan,” ja jatkoi “Heidän tarkoituksenaan ei ole ollut muuttaa maailmaa vaan 
tehdä se tutuksi.” (Gefter 2007, verkkojulkaisu) 

Tänä päivänä kuvajournalismi hakee paikkaansa medianmurroksessa. Mediatalot pohtivat, 
mikä on lehtikuvan rooli printti- tai digilehdessä, ja kuka niitä kuvia tulevaisuudessa ottaa? 
Tämän päivän dokumentaarinen valokuvaus halkoo valokuvauksen eri genrejen läpi, ja sitä 
voi teoreettisesti määritellä monesta eri kulmasta. Dokumentaarisen valokuvan tutkimus on 
ikään kuin hyväksynyt sen ambivalentin suhteen todellisuuteen ja tätä kautta myös vapautta-
nut itsensä paljon tietoisemmalle ja vapaammalle analyysille. Väitöskirjassaan ”Toden tuntua 
galleriassa” (2012) Harri Pälviranta jäsentää dokumentaarisen valokuvan tutkimusta neljän 
eri näkökulman kautta: 1) ympäröivään sosiokulttuuriseen kehykseen (dokumentin käsitteen 
määrittyminen) 2) teokseen (dokumentaarinen valokuva 3) tekijään (dokumentaristi) ja 4) 
katsojaan (dokumentaarisuuden lumo). (Pälviranta 2012, 161). Koska opinnäytetyöni kes-
kiössä on valokuvaajan tekijyys, lähestyn tässä dokumentaarista valokuvaa vain tekijälähtöisesti. 

Tarkastellessaan dokumentarismia tekijälähtöisesti Pälviranta on ottanut avukseen eloku-
vatutkija Bill Nicholsin moodierottelun, jossa keskiössä on se, mikä on tekijän suhde siihen 
maailmaan ja aiheeseen, jota hän kuvaa. Moodierottelussa Nichols pohtii dokumentaarisia 
kuvia suora – rakennettu -asteikolla eli kuinka paljon tekijä on vaikuttanut kuvaamansa 
maailman tapahtumien kulkuun. Moodeja on kuusi: 1) Klassinen eli selittävä moodi. Valoku-
valla halutaan selittää maailmaa ja todistaa, että näin on tapahtunut. 2) Havainnoiva moodi. 
Valokuvaaja pyrkii häivyttämään itsensä tilanteesta ja odottaa autenttista hetkeä, joka tapah-
tuisi ilman hänen läsnäoloaankin. Esimerkkinä uutiskuvat tai urheilukuvat. 3) Vuorovaikut-
teinen moodi. Tekijä on voimakkaasti läsnä ja vuorovaikutuksessa kohteensa kanssa, mutta 
häivyttää itsensä kuitenkin lopullisesta kuvasta. Esimerkkinä potrettikuvat. 4) Refleksiivinen 
moodi. Tekijä osallistuu dokumentarin tekemiseen ja aiheen käsittelyyn sekä näyttää tekijyytensä 
lopputuloksessa. 5) Performatiivinen moodi. Performanssi, jossa käydään neuvottelua tekijän 
ja todellisuuden kanssa. 6) Poeettinen moodi. Dokumentaari painottaa tunnelmaa, sävyjä ja 
tunnetta, eikä se pyri tarjoamaan tietoa vaan pikemminkin luomaan tunnelmaa. (Pälviranta 
2012, 167-168)

Kuvajournalistisessa työssä yhä ihannoidaan havainnoivaa moodia. Käytännössä kuitenkin 
tuntuu, että yhä enemmän kuvauksista painottuu vuorovaikutteiseen moodiin tai jopa per-
formatiiviseen moodiin. Pojat-projektissani mietin paljon enemmän suhdettani kuvattaviini 
kuin lehtityössäni. Koin, että minun pitää tiedostaa paremmin ja myös tehdä näkyväksi, mikä 
on suhteeni kuvattaviini. Miellän, että projektissani voimakkaimmin olivat läsnä havainnoi-
va ja poeettinen moodi. Halusin, että kuvat perustuvat ”todellisiin tapahtumiin”, joita olen 
paikalla vain havainnoimassa. Prosessin editointivaiheessa päätin kuitenkin jättää kaiken 
konkretian pois kuvista ja valitsin kuvia, joissa oli voimakkain tunnelma tai tunne. Toisin sa-

2.2 Katsaus kuvajournalistien ammatti-identiteetin ja 
digitalisaation tutkimuksiin

1940-1960-luvut mielletään usein kuvajournalismin kulta-ajaksi. Tällöin ilmestyi muuan 
muassa Life-lehti, joka oli erikoistunut kuvaesseiden julkaisuun. Aikakauden kuvajournalisteja 
pidettiin tähtinä, jotka suuri yleisökin tunsi nimeltä. Kuvajournalistien tekijyys oli huipus-
saan. Glenn G. Willumson on teoksessaan W. Eugene Smith and the photographic essay 
(1992) tutkinut Life-lehden alkuaikoja toimituksellisen työn ja kuvajournalistien tekijyyden 
näkökulmasta. Willumsonin tutkimuskohteena ovat olleet legendaarisen valokuvaajan W. 
Eugene Smithin viisi Life-lehdessä julkaistua kuvaesseetä. Hän käy erittäin kattavasti läpi 
kuvaesseiden syntyprosessia: miten aiheet valikoituivat, kuka päätti aiheista, miten kuvaaja 
briiffattin, kuinka kuvaaja lähestyi aihettaan, kuka valitsi kuvat ja miten taitto syntyi. Tekstini 
kannalta kiinnostavaa on, miten Willumson kuvaa Smithin suhtautumista työhönsä. Millä 
tavalla Smith havainnoi aihettaan ja näin etsi sopivia näkökulmia kuvaesseilleen? Minkälainen 
oli Smithin rooli toimituksellisessa työskentelyssä? Palaan Willumsonin huomioihin luvussa 
4, jossa pohdin kuvajournalistien tekijyyttä historiaperspektiivissä.

Hanna Weselius (2015) on tutkinut sitä, miten kuvajournalistien ammatti-identiteetti 
on muuttunut aikakauslehtien tiukan konseptiajattelun myötä. Hän on tutkinut ilmiötä 
seuraamalla aikakausilehtien kansikuvauksia ja haastattelemalla valokuvaajia sekä nettikyse-
lyllä, johon osallistui eri tehtävissä olleita toimituksellisia työntekijöitä. Weselius on kiinnos-
tunut siitä, miten valta jakautuu kuvausten suunnittelussa, kuvauksissa ja kuvien editoinnis-
sa, ja miten tämän päivän valokuvaajien tekijyys suhteutuu valokuvauksen kulta-ajan 1950 
luvun tekijyyden ideaaliin. 
Työhistoriani aikana olen useasti huomannut konseptiajattelun seuraukset valokuvaajan 
työskentelylle. Nykyisessä työpaikassani sanomalehdessä konseptiajattelu ei ole vielä niin 
valloillaan kuin aikakauslehdissä, ja kuvaustilanteessa valta on vielä säilynyt kuvajournalis-
tilla. Omassa projektissani olen halunnut vapautua täysin konseptiajattelusta ja ikään kuin 
kaapata kaiken vallan takaisin kuvaajalle, ja todellisuudelle, joka tapahtuu silmieni edessä 
ja joka on projektini materiaali ja inspiraatio. Samalla myönnän, että juuri tämä Weseliuksen 
mainitsema kuvajournalistin vallan väheneminen toimituksellisessa työssä on ollut yksi 
motivaattoreista työstää omaa pidempää dokumenttiprojektia, jossa juuri minä, tekijä, päätän 
lähes kaikesta. 

noin lähestyin poeettista moodia. Minua tekijänä kiehtoo näiden kahden moodin yhdistelmä, 
havainnoiva ja poeettinen. Haluan, että kuvissani on ikään kuin uutismainen hetki, mutta 
samalla se täysin epäonnistuu kertomaan mitään uutista – tarjoaa vain tunnelmaa. 

Tässä tekstissä käytän dokumentaarinen valokuvaus -käsitettä, kun kerron Pojat-projektistani. 
Kuvajournalismi-käsitettä käytän silloin, kun kerron työstäni Helsingin Sanomien valokuvaa-
jana. 
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2.3 Työni keskeiset käsitteet

Eniten tukea omalle ajattelulleni ja projektilleni olen saanut tutkija Fred Ritchinin kirjoista. 
Ritchin on kirjoittanut jo 1990-luvulla kirjan In Our Own Image – The Coming Revolution 
in Photography (1990), jossa hän pohtii sitä, kuinka uusi teknologia tulee vaikuttamaan 
valokuvaajien tekijyyteen. Hän on hyvin varhaisessa vaiheessa aavistanut ne kipupisteet, jotka 
vaikuttavat tämän päivän kuvajournalistin ammatti-identiteettiin. Uudessa kirjassan Bending 
The Frame: Photojournalism, Documentary and the Citizen (2013) Ritchin pohtii sitä, miten 
visuaalinen media kykenee tässä ajassa vaikuttamaan yhteiskuntaamme. Visuaalisen median 
toimijoiksi hän luettelee kansalaisjournalistit, sosiaalisen median sekä ammattijournalistit. 
Ritchin kannustaa kuvajournalisteja etsimään paikkansa uudessa mediatilassa ja käyttämään 
ammattitaitoaan. Palaan Ritchinin ajatuksiin läpi kirjallisen osioni.  

Digitalisaatio on tuonut lehtikuvaajille ennen kaikkea uusia työvälineitä: digikamerat, ku-
vankäsittelyohjelmat, ftp-siirrot, wlan-lähettimet, digitaaliset julkaisualustat, tabletit ja mobiilit. 
Tämän takia, kun tutkitaan digitalisuuden ja median murroksen vaikutuksia kuvajournalistien 
työhön, keskitytään usein siihen, miten uusi teknologia on vaikuttanut kuvajournalistien 
käytännön työhön (Salo 2015) tai miten uusi teknologia on vaikuttanut kuvan objektiivisuu-
teen (Seppänen, Mäenpää 2009). 
Merja Salon tutkimus Joka paikan valokuva –Suomalaisen valokuvauksen digitalisoituminen 
1992-2015 käy läpi historiallista muutosta, jossa kemiallisesta valokuvauksesta siirryttiin 
digitaaliseen. Salo tutkii tätä muutosta ”disruption” kautta eli kuinka uusi teknologinen inno-
vaatio on häiriyttänyt vanhaa vallitsevaa käytäntöä. Salon tutkimuksen keskiössä ovat uudet 
työvälineet ja uudet julkaisualustat ja se, miten ne ovat vaikuttaneet lehtikuvaajan päivän 
kulkuun, ajankäyttöön ja toimituksellisiin prosesseihin. (Salo 2015)
Jenni Mäenpää ja Janne Seppänen pohtivat artikkelissaan Lehtikuvan digitaalinen murros 
sitä, miten digitalisaatio ja kuvankäsittelyohjelmat ovat vaikuttaneet journalistisen kuvan 
uskottavuuteen. Artikkelissa käydään läpi kuvajournalistisen työn nykykäytäntöjä ja sitä, 
mitä kuvalle tapahtuu kuvanoton jälkeen ja miten sitä käsitellään kuvankäsittelyohjelmissa 
tai taitto-ohjelmissa. Lisäksi tekstissä pohditaan sitä, miten tärkeää kuvan uskottavuus on 
lehden uskottavuuden kannalta. Artikkelissa pohditaan, kuinka tästä arvosta voidaan myös 
tulevaisuudessa pitää kiinni, kun kuvia lehteen tulee niin monenlaisista lähteistä: amatööri-
kuvat, kuvatoimistokuvat jne. (Väliverronen 2009)
Itse keskityn tässä tekstissä siihen, miten median sisällöt muuttuvat digitalisaation ja teknologisten 
innovaatioiden takia. Haluan pohtia sitä, miten lehtien kuvajournalismiin ja kuvajournalistien 
tekijyyteen vaikuttaa se, että kaikilla on koko ajan kamera taskussaan ja kuka tahansa voi olla 
journalisti minä hetkenä hyvänsä lukuisten erilaisten julkaisualustojen (media-alustojen) 
takia. 

Edellä olevasta teoriakatsauksesta voi huomata, että kuvajournalistin tekijyyttä pohditaan 
usein toimituksellisen työskentelyn kautta. Kuvaaja ei ikinä ole vapaa tekemään asioita niin 
kuin haluaa, vaan kaiken pitää tapahtua toimituksen ja lehden määrittelemissä puitteissa. 

Pojat-projektia työstäessäni olin täysin vapaa tekemään sitä, mikä minusta tuntui parhaimmalta. 
Irrottauduin täysin julkaisijan määrittelemistä puitteista ja keskityn siihen, mikä olisi mie-
lestäni dokumentaarisen valokuvauksen kannalta ideaalein työprosessi. 
Olen jakanut Pojat-projektini työvaiheet neljän eri käsitteen alle: etsinnän, läsnäolon, ym-
märryksen ja editoinnin. Löysin nämä käsitteet prosessin aikana ja koen, että ne kuvaavat 
parhaiten minulle ideaalia työskentelytapaa. Käytännössä nämä eri työvaiheet lomittuivat 
ja sekoittuivat prosessin aikana ja tekemisessäni säilyi aina jonkinasteinen intuitio. Miellän 
kuitenkin, että tietoisuus eri työvaiheista käsitteellisellä tasolla auttaa minua jatkossa 
seuraavien projektien kohdalla. Toivottavasti tämä analysointi auttaa myös muita valokuvaajia 
oman tekijyytensä löytämisessä. 

Seuraavassa luvussa avaan dokumenttiprojektini prosessia etsinnän, läsnäolon, ymmärryksen 
ja editoinnin käsitteiden avulla. Määrittelen käsitteet pääosin oman työskentelyni kautta ja 
käytän jossain määrin lähdekirjallisuutena artikkeleita, joissa muut valokuvaajat kertovat 
työskentelytavoistaan. Lähestyn prosessia hyvin pragmaattisesti. Olen huomannut projektiani 
tehdessäni, että tietynlainen pragmaattinen työskentelytapa, tai ainakin sen pragmaattinen 
analysointi, on minulle tekijänä luontevinta. Seuraavan luvun lopuksi kerron missä ja miten 
projektini kuvat olivat esillä.

Neljännessä luvussa kerron päivittäisestä työstäni Helsingin Sanomien valokuvaajana ja 
pyrin heijastamaan sitä, miten edellä mainitut jollain tapaa ideaalit työvaiheet toteutuvat 
päivittäisillä kuvauskeikoillani. Lisäksi pohdin kuvajournalistien mahdollisia tulevaisuus-
näkymiä historiaperspektiivissä.

Lopuksi teen yhteenvedon siitä, mitä olen tämän dokumentaarisen projektin myötä oppinut 
ja mitä lehtitalot voisivat oppia valokuvaajiltaan. 

16 17



3 POJAT-projekti

3.1. Etsintä
Mitä oikein haluan kuvata ja minkä takia? Tähän kysymykseen monet aikaisemmat projektini 
usein kilpistyivät. En ollut varma, mitä haluan maailmasta kertoa ja miksi. Kärsivällisyyteni 
ei myöskään antanut myöten odottamiselle. Jos projekti ei lähtenyt heti vetämään tai en ollut 
heti keksinyt, miten perustella sen kiinnostavuus, jätin usein projektin kesken. En uskonut tai 
ymmärtänyt, että aiheen etsintä, on yksi keskeisempiä vaiheita pitkässä projektissa. Pitää olla 
motiivi tehdä projektia, joka motivoi tekijää etsimään konkreettisesta maailmasta valokuvallisesti 
toimivan ja itselleen mielenkiintoisen näkökulman.
Motiivini tämän opinnäytetyöni taiteelliselle osiolle, pitkälle dokumentaariselle projektille 
oli, että halusin kertoa jotain läntisestä hyvinvointiyhteiskunnasta ja halusin valokuvata sitä 
mahdollisimman suorasti, intensiivisesti ja niin, että käsittelen lähiympäristöni mahdollisimman 
läheltä. 
Olin ollut kiinnostunut nuorten kuvaamisesta jo pitkään. Jouko Lehtolan Nuoret Sankarit 
oli ollut mieletön inspiraation lähde jo vuosia.  Aloin jo keväällä 2013 kuvata erilaisia ongel-
manuoria, tyttöjä ja poikia. Tapasin heitä useampaan kertaan ja yritin miettiä, mistä oikein 
haluan kertoa.  Etsin kiinnostavaa kulmaa kertoa nuorista ja hyvinvointiyhteiskuntamme 
kipupisteistä. Kiinnitin huomiota siihen, että otsikot nuorten miesten syrjäytymisestä tuntui-
vat olleen kestoteema mediassa jo useamman vuoden ajan. Ja huomasin, että todella monella 
naispuolisella ystävälläni oli veli, joka ei tuntunut pääsevän elämässään eteenpäin. Mietin, 
olisiko minulla jotain sanottavaa aiheesta. Lehtien sivuilla nämä nuoret miehet näyttäytyvät 
epämääräisinä huppupäinä ja tilastoissa ongelmatapauksina. Mietin, kuka oikeasti tietää 
keitä he ovat ja miten he näkevät elämänsä ja maailmansa. Minua kiinnosti myös median 
kliseinen kuva “toimettomista nuorista miehistä”. Miten aihetta voisi kuvata kiinnostavasti?
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Päätin lähteä etsimään nuoria miehiä kuvattavaksi. Etsin heitä tuttavieni välityksellä ja erilaisten 
sosiaalisten toimijoiden kautta. Esitin asiani näin: Etsin kuvattavaksi sellaisia ihmisiä, jotka 
eivät oikein tiedä mitä tehdä elämässään ja mihin suuntaan kulkea. Selitin projektista kiinnos-
tuneille, että hengaan sitten vain mukana, roikun niin pitkään että hermostut, haluan päästä 
mahdollisimman lähelle ja kuvata kuin kärpänen katossa. Kerroin itsestäni ja kerroin siitä, 
miksi olen valokuvaaja. Kävin monen kanssa Valokuvataiteen museon Poliittisen valokuvan 
festivaali –näyttelyssä. Ajattelin, että pystyn näin kertomaan paremmin, mitä valokuvaus 
oikein tarkoittaa. Alussa tuntui, että minun piti selittää sekä itselleni että kuvattavilleni, 
miksi teen projektia. Tiesin, että haluan päästä mahdollisimman lähelle heidän elämäänsä ja 
haluan kuvien olla mahdollisimman intiimejä. Siksi luottamus ja selkeä yhteinen ymmärrys 
projektin luonteesta tuntuivat erittäin tärkeiltä, vaikka en tässä vaiheessa ollut itsekään vielä 
täysin selvillä siitä, mitä haluan tehdä ja miksi. Mutta kerrankin olin hyvin päämäärätietoinen 
projektini suhteen. Päätin, että tätä en jätä kesken ja että olen valmis odottamaan niin kauan 
kuin se vaatii, jotta valokuvat syntyvät ja löydän oman näkökulmani.
Jokaisen kuvattavani elämäntarina oli omanlaisensa ja syyt toimettomuuteen vaihtelivat. 
Kaikki olivat ihmisinä hyvin erilaisia. Mietin, mitä heillä oli yhteistä. Osa oli koulussa, osa ei. 
Osalla oli rikkonainen lapsuus, osalla ei. Yhteistä heillä oli jonkinlainen päämäärättömyys. He 
eivät tienneet, mitä elämässään tehdä. He halusivat kovasti tehdä jotain, mutta siihen pääseminen tun-
tui toivottomalta ja kyvyt olivat hauraita. Etsin jatkuvasti punaista lankaa, mitä oikein heistä 
haluan kertoa. Rajasin päihteiden käyttäjät pois, koska tajusin että niin usein toimettomat 
nuoret miehet kuvataan ääriesimerkkien kautta. Ymmärsin, että toimettomuus ei aina johda 
päihteisiin, eivätkä päihteet myöskään ole syy toimettomuuteen. Kiinnostuin tavallisuudesta. 
Tutustuessani poikiin ymmärsin, että se mitä pojat pohtivat tai miten he elämänsä näkivät, 
olivat hyvin universaaleja kokemuksia ajassamme: ulkopuolisuuden ja irrallisuuden tunteita, 
oman paikan ja elämän mielekkyyden löytämistä sekä hyväksynnän, rakkauden ja itsensä 
etsimistä.
Puhuin poikien kanssa paljon syrjäytyneisyyden käsitteestä. Mietin, miten itse asemoisin 
itseni tässä keskustelussa. Onko tämä taas uusi sarja syrjäytyneistä nuorista miehistä? Miten 
kertoa jotain muuta, jotain uutta? Halusin olla mahdollisimman avoin sen maailman kanssa 
jota käsittelin, jottei vanhat kliseet liikaa ohjaisi toimintaani. 
Amerikkalaisen valokuvaajan Peter van Agtmaelin projektit ovat kiinnittäneet huomioni, 
koska hänellä on aina aivan erityinen näkökulma aiheisiinsa. Van Agtmael on ollut mukana 
samoissa tilanteissa kuin muutkin lehtikuvaajat, mutta hänen kuvansa kertovat jotain ihan 
toista tarinaa. Van Agtmael on tehnyt kirjan New Yorkin vuoden 2001 WTC-iskujen jälkeisestä 
maailmasta. Kirjan nimi on Disco Night Sept. 11. Van Agtmael on kulkenut Irakissa ja 
Afganistanissa yhdysvaltalaisten joukkojen mukana sekä kuvannut kotimaassaan Yhdysval-
loissa kotiin palaavia sotilaita. Hän on kuvannut projektia yli kymmenen vuotta. Van Agtmael 
avaa työskentelytapaansa British Journal of Photographyn artikkelissa, jossa hän kertoo jat-
kuvasta ympäristön havainnoinnista ja valokuvien etsinnästä. (Laurent 2014, verkkojulkaisu). 
Van Agtmael kuvaa hetkeä, jona hän oli juuri palannut kuvauskeikalta Irakista isovanhempiensa 
kotiin ja nähnyt mainoksen, missä myytiin alennushintaan 9/11 muistokolikoita. ”Siinä het-
kessä minusta tuntui todella ikävältä ja tyhjältä. Se oli hetki, jolloin tajusin että ymmärtääk-
seni näitä sotia, minun tuli katsoa yhtä paljon Amerikkaa kuin konflikteja Irakissa ja 
Afganistanissa.” (Laurent 2014, verkkojulkaisu). Tämä yksittäinen mainos muutti hänen kir-
jansa luonnetta, ja vaikka hän oli juuri palannut sodan runtelemasta Irakista, vasta tämä oli se 
hetki, kun hän tajusi sodan järjettömyyden ja tyhjyyden. Näistä teemoista tuli hänen projektinsa ydin. 
Kymmenen vuoden aikana van Agtmael oli löytänyt oman näkökulmansa, oman totuutensa, 

9/11:n seurauksista. Juuri tämä tekee hänen projektistaan mielestäni niin kallisarvoisen. 
Van Agtmael kuvaa havaintojaan Wired-lehden haastattelussa seuraavasti: “Kun olet ensim-
mäistä kertaa sodassa, väkivalta on ensimmäinen asia, johon kiinnität huomiota. Halusin 
päästä eroon sotakuvaamisen traditiosta, koska minulla ei vielä ollut omaa kädenjälkeä sodan 
kuvaamisessa.” hän jatkaa: ”Pikkuhiljaa näin, että on niin monta muuta tapaa kertoa sodasta 
kuin vain väkivallan kautta – se motivoi minua ottamaan erilaisia valokuvia ja antamaan so-
dalle laajemman kontekstin.” (Brook 2014, verkkojulkaisu). Van Agtmael kuvaa hienosti sitä, 
mitä aiheen ja näkökulman perusteellinen etsintä saa aikaan. 
Minulle etsintä-käsite tarkoitta jatkuvaa vuorovaikutusta reaalimaailman kanssa: mitä tiedän, 
mitä näen, mitä koen, mitä tunnen ja missä konkreettisissa tilanteissa nämä kokemukset 
tulevat parhaiten esiin; minkälaiset valokuvat kertovat niistä parhaiten.
Prosessin aikana kirjoitin listoja siitä, mistä poikien elämä koostui, siitä mitä olin kuvannut 
ja mitä minun tulisi kuvata. Näin yritin hahmottaa projektin kokonaisuutta ja sitä, mitkä 
reaalimaailman tapahtumat kuvastaisivat parhaiten poikien todellisuutta ja omaa näkökulmaani 
siihen.
Hyvin varhaisessa vaiheessa päätin, että kuvaan projektin kinokoon filmille. Tällä valinnalla 
halusin tehdä selvää pesäeroa lehtikuvaajan työhöni. Lisäksi koin, että pääsen lähemmäksi 
kuvattaviani filmikameralla. He eivät voineet reaaliajassa tarkistaa, miltä kuvat näyttävät. 
Tämä helpotti kameran läsnäolon unohtamista. 
Projektin ensimmäinen kuva on kuvattu keväällä 2013. Viimeisen kuvat otin syksyllä 2015. 
Pääosa kuvista syntyi marraskuun 2014 ja helmikuun 2015 välillä, jolloin olin opintovapaalla 
päivätyöstäni. Kuvausajankohtina oli hyvin vähän vallitsevaa valoa, joten päädyin käyttämään 
kiinteitä linssejä, joissa oli hyvä valovoima (35mm f:1,6 ja 50mm f:1,4) Filminä käytin Kodakin 
Portra ISO 800 tai ISO 400 prässättynä yhden aukon. Lisäksi olin päättänyt, että en käytä 
salamaa. Kaikki nämä päätökset vaikuttivat valokuvieni estetiikkaan. 
Avaan nämä tekniset päätökseni, koska koen, että jos tänä päivänä käyttää filmiä, se on teko, 
joka pitää selittää. Motiivini filmin käyttöön oli sekä työskentelytapa, jossa halusin tehdä eroa 
päivittäiseen lehtikuvaajan työhöni että estetiikka, jonka halusin olevan mahdollisimman 
lähellä klassisen dokumentaarikuvauksen genreä, jossa rakeinen kuva ja sattumanvarainen 
epäterävyys tukevat kokemusta kuvan autenttisuudesta.

3.2 Läsnäolo

Valokuvaajalla pitää olla kyky odottaa, että tilanteet paljastavat itsensä -- 
eikä vaan tallentaa ennalta odotettua. -Fred Ritchin (Ritchin 2013, 53)

Kun lähdin tekemään omaa projektiani, yksi keskeisimpiä ajatuksia mielessäni oli, että 
haluan valokuvata aiheeni mahdollisimman läheisesti ja intiimisti. Olin valmis odottamaan 
niin kauan kuin tarvitsi, jotta kuvat syntyisivät. Halusin, että kuvat syntyvät mahdollisimman 
autenttisesti, eikä minun tarvitsisi puuttua kuvaustilanteisiin. Seuraisin, olisin mukana ja 
painaisin suljinta. Olin miettinyt paljon, mitä läheisyys valokuvassa tarkoittaa ja halusin 
lähteä purkamaan sitä, mitä se itselleni omassa valokuvauksessani tarkoittaa. Halusin nyt 
testata, kuinka lähelle kameralla voi päästä, miten se käytännössä tapahtuu ja mitä se valoku-
vassa konkreettisesti tarkoittaa. 
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Niinpä istuin kuvattavieni sohvilla ja odotin. Jos en satoja tunteja, niin ainakin kymmeniä:

Istun sohvalla odottamassa. Mitään ei tapahdu. Kolmas tunti jo käynnistyy. 
Tylsistyttää, tekisi mieli räplätä omaa puhelinta. Olisiko se niin törkeetä? 
Hitto kun tylsistyttää! Munhan pitäisi kotona tehdä tätä ja tätä. Miksi 
mä täällä vaan istun ja odotan. En oo edes saanut yhtään kuvaa tänään. 
Hiljaisuus häiritsee. Tätäkö se oikea valokuvaaminen on, maleksia tunteja 
vieraan ihmisen sohvalla? . (työpäiväkirjasta 21.5.2013)

Olin tietyllä tavalla itsekin uudessa tilanteessa. En ollut aikaisemmin tehnyt näin pitkä-
kestoista projektia, enkä ollut aikaisemmin edes pyrkinyt näin lähelle kuvattaviani. Ym-
märsin, että jokaisen kuvaajan pitää itse ratkaista, kuinka päästä lähelle, koska lähelläolo 
vaatii sitä, että myös sinä itse olet lähellä. Mitä olet itse valmis kertomaan itsestäsi ja kuinka 
syvältä olet valmis kuuntelemaan toista. Minkälaisia kuvia tarvitsisin, jotta pystyisin tuomaan 
aiheeni ja näkökulmani kunnolla esiin? Amerikkalainen palkittu valokuvaaja Eugene Richards 
pääsee hämmentävän lähelle kuvattaviaan ja ennen kaikkea hämmentäviin tilanteisiin. 
Hänen kuviaan katsellessa miettii väkisinkin, miten kuvaaja on asemoinut itsensä tilantee-
seen. Millä tavalla hän on ollut läsnä? Mikä on ollut hänen roolinsa tilanteessa? Miten hän on 
perustellut läsnäolonsa kuvattavilleen? The New York Timesin artikkelissa Vicky Goldberg 
kertoo Richardsin menetelmistä näin: ” Richards sanoo että hän pääsee ihmisten lähelle, kos-
ka ihmiset tietävät että hän ei ole tuomitseva.” Richards itse jatkaa: ”.. suurin ongelmani on se, 
että olen niin epäkiinnostava, että ihmiset unohtavat läsnäoloni.” (Goldberg 2004 , verkko-
julkaisu). Richards sanoo, että hän ei puhu paljoakaan kuvattavien kanssa, vaan antaa tilantei-
den edetä ympärillään ilman puuttumista niihin. (Reznik 2011, verkkojulkaisu). 
Minulla yhteys poikiin syntyi ensin sanojen kautta. He kertoivat elämästään hyvin kipeitäkin 
asioita. Pikku hiljaa pääsin myös olemaan konkreettisesti läsnä eri tilanteissa. Kun Ville 
kutsui minut mukaansa kotikaupunkiinsa Karjaalle skeittihallin talkoisiin, koin voitonhet-
ken. Ensimmäistä kertaa minut pyydettiin mukaan. Olin rikkonut jään, jotain oli tapahtunut. 
Lähdin Karjaalle perjantai-iltapäivänä. Kävimme skeittihallilla, odottelimme kavereita satees-
sa, päädyimme yökerhoon, yritimme saada Villen vanhempia kiinni, kummallakaan ei ollut 
tarjota yösijaa, päädyimme hotellille, lähdimme jälleen etsimään kavereita, ketään ei taaskaan 
löytynyt. Palasin Helsinkiin vasta seuraavana päivänä. Kuvauskeikka venyi vuorokauteen. 
Hetki oli oikea. Ville unohti läsnäoloni. 
Toisen kuvattavani kanssa kävin toistuvasti hänen mummonsa luona. Kun yritin kysellä mitä 
muuta hän tekee, en oikein saanut vastausta. Vasta puolen vuoden päästä hän avautui:
 
”Niin en mä ehkä oo ollut täysin rehellinen mun arjesta. Tai siis kyllä mä 
muutakin teen päivisin kuin tapaan mummoani. Mutta en oo varman voitko 
sä tulla mukaan, seuraako siitä ongelmia.” Sanon, että tulen mukaan ja kat-
sotaan myöhemmin, mitä kuvia voidaan käyttää. Kuluu muutama viikko ja 
tulee soitto perjantai-iltapäivänä. Tänään illalla kuulemma pääsisi mukaan. 
Ensin mennään kaverin luo. Tavataan Fredrikinkadulla ja katsotaan miten 
siitä. Vastaani kävelee poika silmät punaisina ja harottavina. Ilta täyttyy 
tapahtumista ja päättyy aamuyöllä pyörien pöllimiseen Lönnrotinkadulla. 
(työpäiväkirjasta 21.7.2015)

Eugene Richardsin kirjasta Dorchester Days (2000)
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Reportaasin tekemisen hienoimpia hetkiä on se, kun kuvat vain alkavat tapahtumaan. Sitä on 
edeltänyt luultavasti hyvin monta tuntia tekemättömyyttä. Tämä tekemättömyys saa toisi-
naan hermot kireälle. Mitä kuvaan kun mitään ei tapahdu? Päiviä kuluu ja yhtään kuvaa ei 
synny. Miten vaikeaa välillä olikaan pysähtyä muiden elämän rytmiin. Monta kertaa teki mieli 
luovuttaa. Mutta samalla tajusin, että näissä hetkissä olen ehkä ymmärtänyt, mihin suuntaan 
projektia pitää viedä ja minkälaiset kuvat kertovat mielestäni poikien elämästä parhaiten. Oli 
nähtävä poikien todellisuus mahdollisimman kattavasti, että pystyy tekemään joitain tulkin-
toja. Kun vaan jaksaa tarpeeksi odottaa, niin aina jotain kiinnostavaa tapahtuu. Työ on välillä 
käsittämättömän tylsää, mutta se vain pitää jotenkin kestää.
Itselleni läheisyys valokuvassa tarkoittaa ennen kaikkea ”sisäänpääsyyn” kuvattavan elämään. 
Kuvattava ikään kuin hyväksyy elämänsä taltioimisen, mikä johtaa hetkiin, jossa tietoisuus 
kameran ja itseni läsnäolosta lakkaa olemasta. Läheisyys myös tarkoittaa yritystä elää hetki 
vieraan ihmisen maailmaa, ja jollain tavalla yritystä ymmärtää hänen kokemustaan todel-
lisuudesta.

3.3 Ymmärrys
”Pitää tuntea kiintymystä kuvattavaa aihetta kohtaan. Pitää olla osa sitä, 
mutta samalla pysyä riittävän kaukana siitä, nähdäksesi sen objektiivisesti. 
Kuin katsoisi yleisöstä esitystä, jonka tiedät jo läpikotaisin.”  -Kuvatoimisto 
Magnumin perustaja George Rodger

Läsnäolon ja odotuksen kautta syntyy ymmärrys, kyky ymmärtää miten toisen ihmisen 
elämää voi kuvata, minkälaiset kuvat ovat tärkeitä ja mitkä eivät. Se on jatkuvaa peilaamista 
siihen, mitä on kokenut, minkälaisia kuvia on saanut, minkälaisia kuvia vielä voisi saada ja 
mikä on oma ymmärrys koko aihepiiristä. Seuraavassa pohdin projektin edetessä esiin tulleita 
asioita ja ilmiöitä, jotka ymmärsin kuvattavieni kannalta olennaisiksi.
Sammunut nuori mies makaa kaljatölkkien ympäröimänä. Likaiset lakanat, jos lakanoita 
ollenkaan. Tupakantumppeja, pizzalaatikoita, pleikkari. Jokainen tietää tämän kuvatyypin 
ja jokainen tietää heti, että nyt on kyse onnettomista nuorista miehistä. Pitkien projektien 
kohdalla on väkisinkin tekemisissä historian painolastin kanssa. Jos joku on kuvannut tämän 
näin, niin miten minä sen teen? Mitä minun projektini voi tuoda tähän keskusteluun lisää. 
Poikia kuvatessani ”syrjäytyneisyyden” käsite oli ehdottomasti jotain, mihin minun piti 
tekijänä jollain tavalla ottaa kantaa ja jonka suhteen minun piti asemoida itseni. Projektin 
kuluessa ymmärsin, miten leimaava, yksipuolinen ja ylhäältä päin määritelty syrjäytyneen 
käsite on, ja miten yksipuolista kuvasto yhteiskunnan ulkopuolelle jääneistä on. Olin jo pit-
kään kiinnittänyt huomiota siihen, miten usein kuvajournalistien töissä maailma näyttäytyy 
mustavalkoisena, uhri-sankari asetelmana tai oikein-väärin asetelmana. Yritin välttää tätä. 
Halusin omassa projektissani näyttää harmaan eri sävyt. Halusin, että kuvissani olisi laajem-
pi tunnekirjo ja enemmän syvyyttä. Halusin, että niissä olisi enemmän samaistumispintaa. 
Halusin, että se olisi tutkielma ulkopuolisuudesta ja irrallisuuden tunteesta, oman paikan 
ja elämän mielekkyyden löytämisestä sekä hyväksynnän, rakkauden ja itsensä etsimisestä. 
Kokemuksista, joita yllättävän moni meistä lopulta jakaa.
Varmasti yksi ensimmäisiä asioita, joihin kiinnitin huomiota kuvattavieni elämässä oli heidän 

3.4 Editointi

erilainen ajantajunsa. Tämä tuli vastaan sopiessamme tapaamisia, kysyessäni menneistä tai 
tulevasta: 

M: ”Sovitaanko jo seuraava tapaamisaika. Mitä meinaat tehdä ensi viikolla? 
Nähtäiskö maanantaina? 
P: ”Ai siis mikä päivä eilen oli? Ja mitä silloin tapahtui? En mä tiedä ensi 
viikosta. En mä tiedä mitä mä teen. Ehkä. Katotaan. ”

Meidän elämämme kietoutuu aikaan ja sen riittämättömyyteen voimakkaasti. Mutta entä 
nämä nuoret miehet, joiden päivät toistavat toisiaan, ja eikä ole niin väliä onko yö vai päivä? 
Kuvatessani poikia muutin omaa rytmiäni. Yritin herätä myöhemmin ja olla vapailla silloin, 
kun kukaan pojista ei vastannut puhelimeen. Tein töitä aina kun vaan sain yhteyden. Ja aina 
kun sain yhteyden, yritin todella pitää kiinni siitä viimeiseen saakka. Vaikka olimme soitelleet 
viisi kertaa, voi olla, että tapaaminen silti peruuntui. 
Ymmärsin, että haluan saada ajantajun jolloin tavalla kuviini. Aika kuluu, auringon säteet 
häipyvät, mitään ei tapahdu, ja seuraavaa suunnitelmaa ei ole. Kuvatessani pyrin löytämään 
hetkiä, joissa kaikki pysähtyy. Jos kuvissa oli jotain tapahtumaa, pyrin kuvaamaan sen niin, 
että se kuitenkin tuntuisi pysähtyneeltä. Kontrolloin kuvapintaa niin, että se pysäyttää kuvaa 
katsovan hiljaisuudellaan. 
Kun lähdin kuvaamaan projektia, mieleeni tuli Virpi Suutarin ja Susanna Helken Joutilaat-do-
kumentti, jossa he seurasivat kolmen nuoren työttömän miehen elämää Kainuussa. Mietin, 
että pääsen kuvaamaan kaikkea jännää ja että poikien elämä on varmasti jatkuvaa sekoilua. 
Kun olin istunut tarpeeksi monta tuntia poikien sohvilla, ymmärsin, että kyse ei todellakaan 
ole siitä, vaan jostain paljon tavallisemmasta. Halusin ehdottomasti saada tämän taval-
lisuuden kuviini, välttää liian rajua kuvamaailmaa ja enemminkin pysäyttää kuvankatsojan 
jollain tutulla ja tavallisella. Olin mukana kaikessa, mitä he puuhasivat, mutta päätin etten 
konkreettisesti näytä esimerkiksi huumesekoiluja tai pyörien pöllimistä. Se ei ollut se totuus, 
jonka olin kokenut, vaan vain osa totuutta. Halusin, että projektissa säilyy jännite valokuvan ja 
katsojan välissä, katsojalle jää enemmän vapautta tulkita, miten hän haluaa kuvia katsoa.
Yksi kuvattavistani kommentoi kerran: ”sun pitäisi kuvata mun pään sisäistä maailmaa eikä 
tätä sotkuista asuntoa, koska se päänsisäinen maailma on se ainoa asia, mikä merkitsee ja 
mikä on totta”. Ymmärsin, miten mielen yksinäisyys oli useasti se voimakkain elämänlaatua 
määrittävä asia. Tämä havainto auttoi minua tekemään päätöksen, että rajasin kuvista pois 
muut henkilöt ja keskityn vain poikien yksityisiin hetkiin. Jos kuvattavani olivat sosiaalisissa tilan-
teissa, rajasin muut ihmiset pois. Tällä päätöksellä halusin alleviivata yksilöllisiä kokemuksia, 
ikään kuin kuvattavani olisivat yksin tässä maailmassa, niin kuin me kaikki välillä olemme, 
ainakin oman päämme sisällä.

”Kuvien valinta on olennainen osa valokuvallista prosessia, se paljastaa, 
yhtä paljon kuin kuvaaminenkin, kuvaajan persoonallisuudesta ja näkökul-
masta.” -Manifesto in Defense of Personalized Photography 1989
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Jotta pystyy editoimaan, on oltava riittävä ymmärrys kuvatusta aiheesta. Esimerkiksi omasta 
projektistani olisi voinut tehdä kymmenen hyvin erilaista kuvasarjaa, joista jokainen olisi 
kertonut omaa tarinaansa. Haluan korostaa tällä sitä, miten keskeinen osa valokuvaamista on 
editointi ja miten tärkeää valokuvaajan tekijyyden kannalta editointi on. Vasta siinä vaiheessa 
valokuvaaja tekee lopullisen päätöksensä, mitä hän haluaa projektillaan kertoa.
Palaan vielä edellä mainitsemaani Peter Van Agtmaelin kirjaan Disco Night Sept. 11. 
14 vuotta WTC iskujen jälkeen, tuhansien sotakuvien jälkeen, van Agtmaelin kuvat vievät 
kokemuksen sodasta aivan uudelle tasolle. Kuvissa toistuu humaanius, kukaan ei ole sankari. 
Kuvat jättävät ilmaan kysymyksen, miksi? Kuvissa näkyy outoja hetkiä ja hämmentäviä tapah-
tumia. Van Agtmael on halunnut tehdä pesäeroa perinteisiin sotakuviin ja halunnut näyttää 
jotain, mitä sanomalehtien sivuilla ei näy. Hän on kyllästynyt lehtien odottamaan totuuteen 
ja pitää olennaisempana että jokainen kuvaajan keskittyy pidempiaikaisesti johonkin tiettyyn 
teemaan ja sitä kautta löytää jotain mielenkiintoisempaa ja pidempikestoisempaa. Van 
Agtmael itse kertoo työskentelytavastaan niin, että vasta editoidessaan hän rakentaa tarinan 
subjektiivisen kokemuksensa mukaisesti. Hän myöntää, että editointi on täyttä manipulointia. 
Editoinnissa tärkeintä on olla uskollinen itse kokemalleen totuudelle. (van Agtmael 2013, 
verkkojulkaisu) 
Oma ajatukseni valokuvan totuudesta on lähellä van Agtmaelin ajattelua. Näen editoinnin 
olevan hyvin subjektiivinen prosessi, missä minä tekijänä päätän, minkä näkökulman näytän 
kohteestani. Samalla olen vastuussa kokemalleni ja näkemälleni ja myös yleisölleni, jolle rakennan 
kuvakokonaisuudesta kiinnostavan tarinan.
Jo pitkin Pojat-projektiani olin päättänyt, että haluan kuvat esille niin, että ne luovat yhden 
yhtenäisen maailman, ikään kuin toisen todellisuuden tämän reaalitodellisuuden keskelle. 
Kuuden pojan elämät sekoittuivat esillepanossa. Se, että olin tehnyt tiettyjä tietoisia valinto-
ja tekniikkani suhteen (s.21) helpotti tämän eheän kokonaisuuden rakentamista. Kuvista ei 
synny ajallista jatkumoa kenenkään pojan todellisuudesta, vaan sarja koostuu yksittäisistä 
irrallisista kuvista, jotka yhdessä luovat oman todellisuutensa. Kuvia editoidessani valintaan 
vaikuttivat kuvan tapahtuma, sävyt, muodot ja valot. Halusin, että kuvissa ei näy juuri konkretiaa, 
vaan ne ovat enemminkin tunnelmia ja kokemuksia. Kuvista on vaikeaa sanoa aikaa ja paikkaa. 
Halusin tällä valinnalle tehdä poikien kokemuksista universaalimpia. Kuvissa ei tapahdu 
paljon, vaan ne ovat ennemminkin pysähtyneitä hetkiä. Jos jotain liikettä on, niin senkin olen 
kuvannut pysähtyneesti, ikään kuin hetki vaan jatkuisi ja jatkuisi. Halusin, että kuvien tun-
nemaailma ei ole yksipuolinen, vaan että tunteet vaihtelevat absurdista ankeuteen ja 
vapaudesta voimaan. Tulkinta jää kuvan katsojalle; valokuva kysyy monta kysymystä, mutta ei 
anna mitään vastausta.
Editointivaiheessa tekijä väkisinkin pohtii etiikkaa. Hän tekee voimakkaita subjektiivisia 
valintoja, jotka rajaavat maailmaa: mitä näytän ja mitä peitän ja minkä takia.
Eräs kuvattavistani oli tehnyt väkivaltarikoksen, ja tapasin hänet ensimmäistä kertaa, kun hän 
istui tuomiotaan Vantaan vankilassa. Mietin koko projektin ajan, onko oikein häntä kohtaan 
tai muita kuvattaviani kohtaan, että hän on mukana projektissa. Pitääkö näyttää, että hän on 
istunut vankilassa? Jos ei näytä, niin onko se peittelyä? Olisiko hyvä laajentaa kuvaa vanki-
lassa olleista; myös he ovat ihan tavallisia poikia. Jos on kerran ollut vankilassa, tuleeko aina 
olemaan se vankilakundi? Koska kuvattavien kuvat sekoittuvat esillepanossa; olisiko oikein 
muita poikia kohtaan näyttää vankilamiljöö? Päädyin siihen, että en ota häntä mukaan projek-
tiin. Mietin yhä oliko se oikea päätös. Se oli helpompi päätös, mutta se ei aina tarkoita, että se 
oli paras päätös.

Peter van Agtmaelin kirjasta Disco Night Sept. 11 (2014)
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3.5.1 Näyttely

Seuraan kun vedostamon kuvankäsittelijä pakkaa kuviani. Hän laittaa puuvilla-
hanskat käteensä ja ottaa kevyesti kiinni ensimmäisestä printistä. Kuvan pak-
kaaminen tuntuu kestävän ikuisuuden. Suojapaperia, teippiä, kulmiin vahvempaa 
kuplamuovia.  Ei auta hätiköiminen. Muistan miten nautin työn katselemisesta. 
Miten arvokkaalta se yksi teos siinä hetkessä tuntuikaan. Kuinka paljon kunnio-
itusta sitä kohtaan syntyikään. Miten valokuvasta tulikaan teos? Mietin kuviani 
kahvikupin tahraamalla sanomalehtipaperilla. (työpäiväkirjasta 5.11.2016)

Projektin kuvat olivat esillä Valokuvataiteen Museon Projektitilassa 14.1.-27.3.2016. Näyttely 
sai nimekseen Pojat. Projektitilassa oli esillä 16 valokuvaa. Olin mielettömän onnellinen, 
että sain museon projektitilan käyttööni. Museon arvokkuus ja lämpö tuntuivat olevan juuri 
oikea ympäristö kuvilleni. Kuvat oli kehystetty harmailla puukehyksillä ja niissä oli museo-
lasit. Koin erittäin tärkeäksi, että kuvien esillepano olisi hillitty ja harkittu, mutta kuitenkin 
voimakas ja suoraviivainen. 
Tilan kahdella päätyseinällä oli kummassakin yksi kuva. Toisessa kuvassa Mikko katsoo 
suoraan kameraan.  Toisessa kuvassa Ville istuu sängyn laidalla katse tyhjyyteen. Tilan kol-
mannella seinällä oli neljä teosta, hyvin klassisesti ripustettuna, 10 sentin päässä toisistaan. 
Tilan neljännellä seinällä kuvat ovat ripustettu kiinni toisiinsa. Halusin tällä saada mahdolli-
simman voimakkaan tunnelman, ikään kuin kuvat olisivat olleet yksi maailma ja yksi teos. 
Kamerateknisten valintojeni takia kuvani olivat rakeisia ja jotkut myös liike-epäteräviä. 
Kontrasti rakeisten kuvien ja viimeistellyn näyttelyasettelun kanssa toimi juuri toiveideni mukai-
sesti. Halusin tällä valinnalla tuoda esiin arvostukseni yksilöllisyyttä ja kuvattaviani kohtaan 
ja luoda myös katsojalle tunteen arvokkuudesta. Mieltäni kiehtoi myös dokumentaarisen ku-
vamaailman yhdistäminen hyvin teosmaiseen esillepanoon, joka syntyi kehyksistä ja laseista.
Tilan seinällä on yksi teksti: Villen monologi (s.5). Se toimii introna kaikille kuville. Teosten 
nimet ovat hyvin suoraviivaisia: Ville,  perjantai-ilta, maaliskuu 2015, Karjaa. Halusin, että ku-
via ei selitetä liikaa vaan, että ne ovat riittävän vahvoja pärjäämään omillaan. Koin kuitenkin 
kiinnostavaksi kertoa ajankohdan ja paikan, sekä alleviivatakseni tavallisuutta että ilmentääk-
seni kuvattavieni ajantajua. 
Pyysin toimittaja Ann-Mari Huhtasta mukaan projektiin keväällä 2015. Halusin tuoda poikien 
oman äänen esiin jollain tavalla. Keskustelimme Huhtasen kanssa pitkään kuvan ja tektin roolis-
ta ja millä tavoin ne voisivat toimia omillaan ja yhdessä, kuinka tekstin ja kuvan yhdistelmästä 
saisi mahdollisimman kiinnostavan. Koimme tärkeäksi, että teksti ei ala liikaa selittää poikien “Pojat” Valokuvataiteen museon Projektitilassa.

3.5 Projekti esillä

Pojat-näyttely oli esillä Valokuvataiteen museon projektitilassa vuoden 2016 alussa ja apu-
rahapäätösten takia kirja tullaan julkaisemaan vasta kesäkuussa 2016. Seuraavassa pohdin 
näyttelyäni, joka on opinnäytetyöni taiteellinen osio sekä käyn lyhyesti läpi ajatuksiani kirjan 
suhteen.
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3.5.2 Kirja

Kirjan intiimiys ja mahdollisuus palata siihen uudelleen ja uudelleen tuntuu luontevalta 
paikalta näyttää kuviani. Samoin kuin näyttelyssä, poikien kuvat sekoittuvat kirjassa yhdeksi 
kokonaisuudeksi. 
Kirjaan tulee noin 50 kuvaa ja Ann-Mari Huhtasen tekstit saavat kirjassa laajemman roolin. 
Valokuvat on taitettu kirjassa galleriamaisesti ja tekstit omalla arkillaan, kuitenkin niin että 
tekstin ja valokuvien välille syntyy vuoropuhelu. Haluan, että näyttelyssä ollut hiljainen, tyy-
likäs, pysähtynyt ja myös ironinen tunnelma säilyy kirjassakin.

“Pojat” Valokuvataiteen museon Projektitilassa.

elämää tai kuvaamaan syitä heidän elämäntilanteeseen, vaan halusimme ennemminkin, että 
teksti kertoo siitä, miten pojat näkevät maailman ja oman paikkansa siinä. Kuvat ovat syn-
tyneet autenttisissa hetkissä, tekstit ovat poikien haastatteluja. Ne eivät kulje sisällöllisesti käsi 
kädessä, vaan molemmat kertoivat omaa tarinaansa, omalla ominaisella tavallaan. Näyttelyti-
lassa tekstit oli tulostettu vihkoihin, joiden ääreen näyttelyssä käyneet pystyivät pysähtymään. 
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4 KUVAJOURNALISTIN TYÖ
Viime vuosina työnkuvassani on tapahtunut voimakkaita muutoksia. Digitalisaatio ja internet 
ovat muuttaneet median julkaisutapoja ja käyttötapoja ja tätä kautta myös median sisältöjä 
ja työprosesseja, sekä mediakenttään on tullut paljon uusia toimijoita. Näistä muutoksista on 
seurannut toimitustyön kannalta epämukavia piirteitä: jatkuva kiire, lukijoiden mielenkiinnon 
lunastaminen joka päivä uudelleen ja lehtien ansaintalogiikan iso muutos: mainostulot ja 
levikit laskevat ja yleisöt pirstoutuvat pienemmiksi. Näiden muutosten seurauksena journalismi 
käy läpi isoa identiteettikriisiä. Journalistien pitää nykyään miettiä, kuinka itsevaltaisesti he 
voivat päättää työnkuvastaan ja kuinka paljon pitää ottaa huomioon lukijoiden toiveita. Kuin-
ka paljon voi kalastella klikkauksia ilman että journalistinen omanarvontunto katoaa?  Miten 
ylläpitää tarkkuus jatkuvassa kiireessä? Kuinka syvällisesti juttuja kannattaa tehdä ettei haas-
kaa liikaa lehtitalon rahoja? Kuinka kilpailla kansalaismedioita vastaan? Esa Väliverrosen 
Journalismi kriisissä artikkelin mukaan journalismista on tullut teollisuutta, ja vaikka muut 
teollisuuden lainalaisuudet istuvat erittäin huonosti journalistin työnkuvaan, ei ole muuta 
vaihtoehtoa kuin ottaa ne nykyään huomioon. (Väliverronen 2009, 13-17)
Samalla, kun koko journalismin kentän pitää miettiä uudelleen työnsä roolia ja merkitystä, 
myös kuvajournalistien kamppailevat oman ammatti-identiteettinsä kanssa. Alan ammatti-
laisten kanssa keskustellessa tulee selväksi, että harva enää saa tyydytystä työstään tai kokee 
sen tärkeäksi. Omaa dokumentaarista projektiani tehdessäni löysin itselleni ideaalin työsken-
telytavan, jossa mielestäni syntyvät parhaimmat valokuvat. Haluan seuraavassa pohtia sitä, 
miten edellä mainitsemani ideaali työskentelytapa toteutuu lehtikuvauskeikoilla. Esittelen 
neljä eri Helsingin Sanomien kuvaustilannetta lehtikuvaajan näkökulmasta. Valitsin nämä 
kuvaustilanteet, koska ne ovat keskenään erilaisia ja samalla hyvin tyypillisiä päivittäisessä 
työssäni. Kolmessa kuvaustilanteessa olen ollut itse kuvaajana ja neljäs esimerkki kuvaa sitä, 
miten amatöörikuvat ovat tullut osaksi lehden sisältöä. 
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4.1 Kuvituskuvien esiinmarssi 
 – uutinen subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta

2015 keväästä lähtien kestoaihe sanomalehtien sivuilla on ollut hallituksen päätös subjektiivisen 
päivähoito-oikeiden kaventamisesta. Kun aiheesta on tullut uusi asia esiin, siitä on usein 
uutisoitu tavallisen ihmisen kautta. Juttu kertoo uutisen, ja siihen on muutamalla lauseella tai 
kuvatekstissä lisätty ihmisen ääni. Tätä varten toimittaja on hankkinut haastateltavan, jonka 
elämään tämä päätös vaikuttaa. Häntä on haastateltu mahdollisesti puhelimitse ja pyydetty, 
että kuvaaja voi tulla ottamaan kuvan, kun haastateltava hakee lapsensa päiväkodista. 

Saavun Vantaan Tikkurilaan muutaman minuutin myöhässä. On tammikuu 2015, kello on 
16.20, taivas on jo pimeä, vain katulyhdyt valaisevat. Tapaan haastateltavan päiväkodin 
portilla. Haastateltava on ajatellut fiksusti ja lymyilee päiväkodin edessä olevan puun takana. 
Hän ei ole  halunnut näyttää tyttärelleen saapumistaan ennen kuin valokuvaaja on saapunut 
paikalle. Huokaisen helpotuksesta, nyt saan sen mahdollisimman autenttisen kuvan, kun lap-
si jälleennäkemisen ilosta hyppää pihalla äidin syliin. Näin tapahtuukin. Kuvaan salamalla pi-
meyden takia.  Käytän pitkää valotusaikaa, jotta kuviin tulisi edes hiukan tunnelmallisempi valo. 
Kuvattavani on unohtanut piirustuksen sisälle, helpotun, nyt saan kuviin myös päiväkodin 
miljöön. Tulemme ulos. Lapsi haluaa kävellä lumihangessa kotiin. Pyydän äitiä seuraamaan 
lumihankeen, jotta saan heidät mahtumaan samaan kuvaan. Kotimatkaa on 150 metriä. Ku-
vatiedoista selvitän, että kuvaustilanne on kestänyt 11 minuuttia. 
Tulen toimitukseen käsittelemään kuvat ja laitan taittoon ehdolle kuusi kuvaa. Valitsen kuvat 
sillä perusteella, missä on hauskin valo ja intensiivisin tunnelma. Lehteen menevän kuvan 
valitsevat kuvatoimittaja, toimitussihteeri ja taittaja.

Abstraktille uutiselle ”subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen” on valokuvassa 
löydettävä konkreettinen muoto. Uutinen sinänsä tapahtuu päättäjien huoneissa, suljettujen 
ovien takana. Päiväkoti on tälle uutiselle tietysti se luonnollisin kuvausympäristö. Kuvaaja ei 
etsi uutisen sopivaan kuvaa: toimittaja on järjestänyt kuvaustilanteen ja tapahtumat tapahtu-
vat ennalta määritetysti. Kuvaaja on läsnä autenttisessa tilanteessa; äiti saapuu päiväkotiin, 
lapsi hyppää syliin, päiväkodin sisältä haetaan unohtunut piirustus. Matka kotiin taitetaan 
lumihangessa, jossa kuvaaja puuttuu tapahtumakulkuun pyytämällä äitiä kulkemaan lapsen 
perässä.  Se miten, valokuvaaja valitsee taittoon ehdolle menevät kuvat, ei vaadi asian suurempaa 
ymmärrystä. Editointi tapahtuu visuaalisin perustein; missä salaman valo on välähtänyt par-
haiten ja missä on kiinnostavin liike tai ilme. 
Nimitän tätä esimerkkitapausta kuvituskuvaksi siitä syystä, että tällaisissa kuvaustilanteissa 
itse valokuva ei sisällä uutista. Kuva ei kuvaa sitä muutosta, jonka subjektiivisen päivähoi-
to-oikeuden rajaus tuo lapsiperheille. Kuvan olemassaolon funktio perustuu uutiseen, joka 
on tekstinä kuvan yhteydessä. Itse kuva kertoo vain siitä kun Ami Lindholm hakee tyttärensä 
Saara Ruokosen tarhasta. 
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PÄIVÄHOIDOSSA olevien lasten
vanhempien elämäntilanteiden
selvittelyyn ei muodosteta valta-
vaa valvontakoneistoa, lasten
päivähoito-oikeutta rajaavat
kunnat vakuuttavat.

Eduskunta päätti joulukuussa
rajata lasten subjektiivista oi-
keutta varhaiskasvatukseen 20
tuntiin viikossa, jos vanhemmat
eivät ole kokoaikatyössä, yrittä-
jiä tai opiskele päätoimisesti. 

Vanhemmat joutuvat jatkossa
esittämään perustelut päivähoi-
don järjestäjälle, jos he katsovat
tarvitsevansa lapselleen laajem-
man hoitoajan. Useat kunnat
suunnittelevat, että esimerkiksi
työtilanteesta kertominen onnis-
tuu pelkällä vanhempien ilmoi-
tuksella.

”Hallinnollista työtä ei haluta
lisätä. Perheen tulee itse antaa
selvitys tilanteestaan, ja siihen
luotetaan”, Vantaan varhaiskas-
vatusjohtaja Sole Askola-Vehvi-
läinen sanoo.

Hallituksen arvion mukaan
noin 11 000 lasta siirtyisi elo-
kuussa voimaan tulevan lain-
muutoksen myötä kokoaikaises-
ta hoidosta osa-aikaiseen hoi-
toon. 

Todellisuudessa lasten määrää
pienentää se, että monet kun-
nat, kuten Helsinki ja Tampere,
eivät aio toteuttaa päivähoito-
leikkauksia, vaan lapset pääse-
vät hoitoon entiseen malliin. 

JATKOSSA myös työttömän, osa-
aikaisesti työtä tekevän tai per-
hevapaalla olevan vanhemman
lapsi voi saada 20:tä viikkotuntia
pidempää varhaiskasvatusta, jos
se on lapsen kehityksen tai per-
heen olosuhteiden takia tar-
peen.

Laissa syitä ei luetella tarkasti,
mutta lakiehdotuksen peruste-
luissa kerrotaan, että kokoaikais-
ta hoitoa voi saada esimerkiksi
lapsen fyysisen tai sosiaalisen
kehityksen tuen tarpeen perus-
teella tai jos vanhemmilla on ter-
veys- tai päihdeongelmia. On
kuntien vastuulla, miten ne näis-

tä perusteista vanhemmille tie-
dottavat. 

Käytännössä keskustelu pi-
demmän hoitoajan tarpeesta
käydään monessa kunnassa päi-
väkotitasolla. Kynnys pidemmän
hoitoajan saamiseen pitäisi olla
matala, opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön neuvotteleva virkamies
Tarja Kahiluoto sanoo.

”Jos kunta ja vanhemmat ovat
eri mieltä, kunta voi pyytää esi-
merkiksi sosiaali- ja terveysvi-
ranomaisten lausuntoja. On kui-
tenkin toivottu, ettei niihin tar-
vitsisi turvautua, vaan päätös
syntyisi yhteisymmärryksessä
vanhempien kanssa.” 

Asiantuntijat ovat epäilleet, et-
tei pidemmän hoitoajan tarpees-
sa olevilla perheillä ole välttä-
mättä tietoa, halua tai voimava-
roja hakea sitä erikseen. 

”Jos perheessä on mielenter-
veys- tai päihdeongelmia, van-
hemmilla ei ole välttämättä voi-
mavaroja lähteä käymään tällais-
ta keskustelua. Jos päiväkodin
henkilöstöön on jo luottamuk-

sellinen suhde, tilanteesta on
helpompi puhua”, sanoo tutki-
muspäällikkö Minna Salmi Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksel-
ta.

LAHDEN päivähoitojohtaja Mika
Harju epäilee, että kunnat saat-
tavat soveltaa pidemmän hoitoa-
jan sosiaalisia perusteita eri ta-
voin.

”Iso vaikutus on sillä, miten
sosiaalisia, perhe- ja lapsikohtai-
sia syitä tulkitaan. Lähteekö jo-
ku kunta rajaamaan hoito-oi-
keutta tarkemmin vai lähdetään-
kö aidosti perheiden tarpeista.”

Kuopion varhaiskasvatusjohta-
jan Pekka Lindellin mielestä
vanhemmat osaavat arvioida
parhaiten, onko heidän lapsensa
päivähoidon tarpeella sosiaalisia
tai kasvatuksellisia syitä. 

”Kerromme, että lain mukaan
perheellä on oikeus vain raja-
tumpaan tuntimäärään. Mutta
jos perhe itse näkee tarpeensa
toisin, sen mukaan eletään”,
hän lupaa.

PÄIVÄHOITOA rajaavat kunnat
suunnittelevat parhaillaan, mi-
ten uudistus toteutetaan. 

Haasteita aiheuttaa esimerkik-
si se, että osa-aikaista hoitoa pi-
täisi tarjota sekä osapäiväisenä
että -viikkoisena, eikä lapsen
päiväkoti saisi vaihtua. 

Lisäksi pitäisi saada todellisia
säästöjä.

Jotkut kunnat tekevät suunnit-
telutyötä yhdessä vanhempien
kanssa. 

Esimerkiksi Vantaa kysyi lop-
puvuodesta kaupunkilaisilta, mi-
kä olisi paras tapa järjestää 20
tuntia viikossa tarjottava var-
haiskasvatus.

”Suurin osa lähestyy tätä lap-
sen näkökulmasta niin, että lap-
sen pitäisi olla päiväkodissa joka
päivä säännöllisesti ja samassa
ryhmässä”, Askola-Vehviläinen
kertoo. 

Tämä on myös ammattilaisten
mielestä fiksuinta: tällä rytmillä
voidaan saavuttaa varhaiskasva-
tuksen tavoitteet, ja lapsi sitou-
tuu osaksi ryhmäänsä.

NE KUNNAT, jotka eivät toteuta
päivähoitoleikkauksia, maksavat
laajemman palvelun omasta pus-
sistaan. Valtionosuudet jaetaan
kunnille saman periaatteen mu-
kaan.

Tämä voi johtaa säästöihin
muualla, kuten esimerkiksi Hel-
singissä pohditaan. 

Apulaiskaupunginjohtaja Lau-
ra Räty (kok) väläyttää mahdol-
lisuutta puuttua kotihoidon kun-
talisään, koska se on Helsingissä
muita kuntia korkeammalla ta-
solla.

Säästöjä saatetaan tarvita, jos
lasten määrä kasvaa edelleen
niin, ettei varhaiskasvatus pysy
riittävästi budjetissaan.

”Toivon tietysti, että tällaisia
säästöjä ei tarvitse tehdä.”

OSASSA kunnista päätöksiä sub-
jektiivisen päivähoidon rajauk-
sesta ei ole vielä tehty. Esimer-
kiksi Espoo alkaa käsitellä asiaa
lautakunnissa tällä viikolla, ja
valtuuston on tarkoitus päättää
asiasta helmikuun 15. päivä.

Kunnat
eivät valvo
vanhempia

KAISA RAUTAHEIMO / HS

Subjektiivista päivähoito-oikeutta
rajaavat kunnat vakuuttavat
luottavansa vanhempiin elämän-
tilanteiden selvittelyssä.

Päivähoito: Vanhempien työtilanteista kertomiseen riittää yleensä pelkkä ilmoitus 

Suvi Vihavainen HS

PÄIVÄHOITO-OIKEUDEN rajaami-
nen on huolettanut pätkä- ja
silpputyötä tekeviä vanhempia
jo ennen kuin uudistusta on eh-
ditty toteuttaa.

Vantaalainen animaatio-ohjaa-
ja ja kuvittaja Ami Lindholm,
33, jäi hiljattain työttömäksi 1,5
vuotta kestäneestä määräaikai-
sesta työsuhteestaan peli- ja
viihdeyhtiö Roviolla. 

Lindholmin nelivuotias tytär
on edelleen kokopäivähoidossa,
sillä äiti etsii rahoitusta ja apura-
hoja elokuvalleen ja tekee muu-
taman päivän mittaisia, nopeal-
lakin varoitusajalla tulevia työ-
keikkoja osuuskunnan jäsenenä.

”Vaikka olen statukseltani työ-
tön, käytän koko päivän työn et-
simiseen ja tekemiseen. Luovalla
alalla projektien alkuun saatta-

minen voi kestää pitkään ja olla
palkatonta. Tilanteet ovat väliai-
kaisia, ja parin kuukauden pääs-
tä töitä voi taas olla niin paljon,
etten enää olekaan työtön.”

LINDHOLM pelkää nyt, miten hä-
nen vaihteleva työelämänsä vai-
kuttaa jatkossa tyttären hoitoon

Vantaalla, joka on päättänyt ra-
jata hoito-oikeutta. Lindholmin
puoliso on kokopäivätyössä. 

”Kaikkein hirveintä olisi, jos
lapsi joutuisi eroon tutuista hoi-
tajista ja hyvistä kavereistaan ja
häntä heiteltäisiin ryhmästä toi-
seen osa- ja kokopäiväisen hoito-
ajan vaihdellessa.” 

Lindholmin tapaan itsensä
työllistävien freelancereiden
määrä on kaksinkertaistunut
2000-luvulla. Heitä on jo yli
40 000, ja suurella osalla heistä
on päivähoitoikäisiä lapsia. 

”Miten työllistymistäni helpot-
taa, jos minulla on lapsi kotona,
enkä voi ottaa vastaan tarjottua
työtä?” Lindholm kysyy.

EPÄSÄÄNNÖLLISIÄ ja lyhyitä työ-
pätkiä tekevän vanhemman lap-
sen hoito-oikeuden määrittele-
minen voi olla haastavaa, ope-
tus- ja kulttuuriministeriön neu-

votteleva virkamies Tarja Kahi-
luoto myöntää. Perheiden tilan-
teet ratkaistaan kunnissa tapaus-
kohtaisesti.

”On monimutkainen palapeli,
miten toimitaan, kun vanhempi
ei aidosti tiedä, milloin työtä on
ja milloin ei. Toivoisin, että kun-
nilla olisi se viisaus, että jos van-
hemmilla on hyvin muuttuvai-
nen työ, lapsella olisi kokopäivä-
paikan mahdollisuus. Ettei lapsi
joutuisi jatkuvasti vaihtamaan
ryhmää.”

KULTTUURIALAN tuottajana työs-
kentelevä Aino Halonen, 42, on
onnellinen siitä, ettei Helsinki
toteuta päivähoitoleikkauksia.
Viime vuonna hän oli asiasta
stressaantunut, eikä uskaltanut
lakkauttaa talousvaikeuksissa
olevaa pienyritystään. 

Halonen oli epävarma siitä,
miten työttömän tai pätkätyöläi-

sen lapsen päivähoidolle kävisi.
Hänen poikansa oli juuri saanut
mukavan päiväkotipaikan, ja Ha-
lonen pelkäsi, että päivähoidon
rajaus tekisi elämänhallinnasta
hankalaa. Hänen puolisonsa te-
kee kokoaikaista vuorotyötä.

Halosen alalla työ on epäsään-
nöllistä, ja sen määrä voi vaih-
della muutamasta tunnista 16-
tuntisiin kuvauspäiviin.

”Tulen lopun elämääni ole-
maan pätkittäisissä työsuhteissa.
Mutta jos lastani rangaistaisiin
siitä, että äiti on epämääräinen
työntekijä, se kalahtaa väärään
nilkkaan”, hän sanoo.

”Arvostan valtavasti sitä, että
päivähoitosysteemi on olemassa.
Olen tavannut kehitysyhteistyö-
hankkeessa naisia, jotka eivät
voi edes päättää, milloin ja mi-
ten lapsia syntyy – saati että he
voisivat tehdä töitä samalla, kun
lapsi on hoidossa.” 

Pätkätyötä tekevät pelkäävät lasten päivähoitoajan puolesta

Matti Halonen ja Aino Halonen

VANHEMPIEN kokoaikaisen työs-
sä käynnin tai opiskelun lisäksi
lapsi voi saada kokoaikaista
varhaiskasvatusta, jos se on
lapsen edun kannalta tarpeen.
Näitä syitä ovat:
A Lapsi tarvitsee tukea fyysisen,
tiedollisen, taidollisen, tunne-
elämän, sosiaalisen tai muun
vastaavan kehityksen tai oppimi-
sen osa-alueella.
A Vanhemmilla on fyysisen tai
psyykkisen terveyden ongelmia
tai päihteiden käyttöä.

A Perheeseen syntyy samalla
kertaa useampia lapsia tai kes-
konen, vammainen tai sairas
lapsi.
A Perheen kotona oleva van-
hempi tai perheen muu lapsi on
pitkäaikasairas tai vammainen.
A Maahanmuuttajaperheissä
lapsen kielellisen kehityksen,
ystävyyssuhteiden ja perheen
kotoutumisen takia.
A Lapsen kouluvalmiuksia ja
ryhmässä toimimisen taitoja 
on tarvetta kehittää.

Näillä perusteilla lapsi voi 
saada kokoaikaista hoitoa

Poiminta

Tästä on kyse

Kunnat päättävät
leikkausten 
toteutuksesta
A Eduskunta päätti joulu-
kuussa rajata lasten sub-
jektiivista päivähoito-oi-
keutta 20 tuntiin viikossa,
jos vanhemmat eivät ole
kokoaikatyössä tai opiskele
päätoimisesti.
A Hallitus kasvatti asetus-
muutoksella päiväkodin yli
3-vuotiaiden ryhmäkokoja.
Varhaiskasvatuslain muutos
tulee voimaan elokuun
alussa. 
A Kunnat voivat itse päät-
tää, toteuttavatko ne päivä-
hoidon leikkauksia vai eivät.
Monet kunnat ratkaisivat
asian talousarvion yhtey-
dessä ja voivat päättää
asiasta aina uudelleen.

Lyhyitä työpätkiä tekevä Ami Lindholm
haki 4-vuotiaan tyttärensä Saaran päivä-
kodista Tikkurilassa Vantaalla. Lind-
holmin mielestä on hämmentävää, että
lasten päivähoito-oikeus voi jatkossa
vaihdella kuntakohtaisesti. ”Jos asuisin
edellisen juna-aseman kohdalla Helsin-
gin Puistolassa, tilanne olisi erilainen.”

Subjektiivinen päivähoito-oikeus, Helsingin Sanomat 18.1.2016
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4.2 Päiväni murmelina 
 – hallitusneuvottelujen kuvaaminen

Yleisö istuu hienossa empireaikaisessa tilassa. Edessä komeilee kolme Suomen leijonin 
koristettua puhujanpönttöä. Jokaisen puhujanpöntön päällä on mikrofoni ja vesilasi. Yleisöön 
nähden vasemmanpuoleinen etuovi aukeaa. Sisään astuu kolme miestä: Soini, Sipilä, ja Stubb. 
Tiedotustilaisuus kestää noin 15 minuuttia. Yleisön kysymysten jälkeen Soini, Sipilä ja Stubb 
poistuvat jonossa samasta ovesta kuin tulivatkin. Kuvaajien liikkumatila on puolueiden pu-
heenjohtajien edessä. Sivulta kuvaaminen on kielletty.
Kyse on viime eduskuntavaalien jälkeisistä hallitusneuvotteluista, joihin osallistui maan 
suurimman puolueen, keskustan lisäksi SDP:n ja perussuomalaiset. Olin kuvaamassa tämän 
saman tilanteen 18.5. ja 19.5.2015 valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa. 18. tou-
kokuuta uutiskärkenä oli sillä viikolla päätettävä julkisen talouden leikkauslista. 19. tou-
kokuuta uutinen käsitteli perintö- ja lahjaveron kohtaloa.

Päivä on 18.5. Kysyn valtioneuvoston tiedottajalta, mistä ovesta puoluejohtajat saapuvat. 
Asettaudun tuolille ovea vastapäätä. Kun ovi aukeaa, kuvaajien moottoriperät räksyvät noin 
7 sekuntia. Sali hiljenee, kun kohteet asettautuvat puhujanpönttöjen taakse. Tiedotusti-
laisuuden aikana liikun eri puolilla salia ja otan muutaman kuvan. Mietin kuvan muotoa ja 
yritän löytää kiinnostavia ilmeitä. Kun aavistan, että tilaisuus on pian loppumassa, menen 
takaisin oven läheisyyteen. Yritän saada jotain liikettä kuviin, kun puheenjohtajat poistuvat 
salista. Kamerat räksyvät taas 7 sekuntia. Lehteen meneviä kuvia valitessani katson ensin, jos 
löytäisin kuvan, joka ei näytä ihan samalta kuin viereinenkin kuva. Jos kuvista ei löydy mitään 
kiinnostavaa hetkeä, katson kuvan muotoa, miesten asentoja ja ilmeitä. Seuraavana päivänä 
19.5. kaikki tapahtuu samalla tavalla kuin edellisenäkin päivänä, paitsi en kysy tiedottajalta, 
mistä puheenjohtajat saapuvat. Tiedän sen jo. Laitoin toimitusjärjestelmäämme 18.5. pide-
tystä tiedotustilaisuudesta neljä kuvaa ja 19.5. pidetystä 9 kuvaa. Lehteen menevän kuvan 
valitsivat kuvatoimittaja, toimitussihteeri ja taittaja.

Kuvaaja on läsnä muiden sopimassa ajassa ja tilassa ja etsii sopivaa hetkeä, joka paljastaisi
jotain tulevien hallituskumppaneiden tunteista ja tunnelmista. Ymmärrys kuvaa ja sen 
kontekstia kohtaan jää hyvin vähäiseksi. Kuvaaja editoi kuvat sen perusteella, kuinka paljon 
ne poikkeavat tiedotustilaisuuden kaavasta. Kuvavalinnan tekee toimitussihteeri, taittaja tai 
kuvatoimittaja.
 Tiedotustilaisuudet on rakennettu mediaa varten. Tapahtumat tiedotustilaisuudessa kulkevat 
ennalta suunnitellun käsikirjoituksen mukaan. Se, taltioituuko kameran kennolle muuta kuin 
tämä ennalta määritelty käsikirjoitus, on täysin sattuman varassa. Tietysti jokaiseen kuvaa-
jan fantasia on, että Timo Soini heittää kuperkeikan tilaan saapuessaan. Tiedotustilaisuudessa 
kuvan arvo tuntuu määräytyvän sen mukaan, kuinka yllättävä se on, eli kuinka paljon se 
poikkeaa ennalta odotetusta. Kuvaa hallinnoi tiedotustilaisuuden järjestäjä, joka on rajannut 
kuvaajat karsinaan ja rakentanut kuvan puitteet, tilan ja valon. Lehtikuvaajan tehtäväksi tun-
tuu jäävän virheen etsiminen, hetken, jossa valmis käsikirjoitus hajoaa.

Perussuomalaiset

VEROLINJAUKSIA
A Autovero pois.
A 1 000 euron kuukausitulot
verovapaiksi. 
A Varallisuusvero takaisin.
A Suursäätiöiden verovapau-
desta luopuminen yli 100 000
euron pääomatulojen osalta.
A Energiaverotusta alennetaan.
A Viron mallin kaltainen kan-
nustin työllistäville kasvu-
yrityksille.

SOPEUTUKSIA
A Kehitysyhteistyörahoja vähen-
nettävä.
A Puoluetukea vähennettävä.
A Tuulivoiman syöttötariffit alas.
A Maahanmuuton kustannukset
alas.
A EU-jäsenmaksuun alennus.

Kokoomus

VEROLINJAUKSIA
A Tuloveronkevennykset paino-
tetaan pieni- ja keskituloisille.
A Ympäristö- ja terveysperus-
teisia haittaveroja kiristetään.
Vihreää verouudistusta on jat-
kettava.
A Autoveroa on kevennettävä.
Veromuutos kustannusneutraa-
listi vuosittaista ajoneuvoveroa
painottaen.
A Otetaan käyttöön ulkomaisen
raskaan liikenteen tiemaksut.

SOPEUTUKSIA
A Tulonsiirtoja vähennetään
hyvätuloisilta.
A Kehitysyhteistyömäärärahojen
leikkaus.
A Valtionhallinnon menoja vä-
hennetään.
A Julkisista työvoimapalveluista
säästetään 100 milj. euroa. 
A Yritystukia vähennetään 250
milj. euroa.

Keskusta

VEROLINJAUKSIA
A Arvonlisäveron alennus takai-
sin erityisaloille.
A Yrittäjätulovähennys käyttöön.
A Tupakkaveron kiristys.
A Kivihiilelle erityisvero.
A Jätteiden poltolle vero.
A Tuloverotuksen vähennyksiä
karsitaan.
A Pörssiyhtiöiden osinkojen
verovapaus 1 000 euroon saak-
ka.

SOPEUTUKSIA
A Yliopistoilta pois 75 miljoonaa.
A Valtionhallinnosta 75 miljoo-
naa vuosittain byrokratiaa ja
normeja purkamalla.
A Elinkeinoelämän tukia vähen-
nettävä 300 milj. euroa. 
A Indeksikorotuksia jätetään
tekemättä.

Marjukka Liiten HS
Olli Pohjanpalo HS

Puolueiden vero- ja leikkauslinjauksia
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KOTIMAA POLITIIKKA

UUSI hallitus leikkaa Suomen
kehitysyhteistyörahoista mil-
jardisäästöjä etsiessään. 

Viime viikon linjaus ei ollut
yllätys, sillä keskusta, perus-
suomalaiset ja kokoomus ker-
toivat jo ennen vaaleja aiko-
vansa säästää kehy-rahoista.

Vaikka päätös olisi ollut
helppo, helppoa leikkauslistan
tekemisestä ei silti tule.

SUOMEN kehitysyhteistyöpotti
on 1,2 miljardia euroa. Mutta
vain laskennallisesti. 

Varsinaiseen kehitysyhteis-
työhön käytettävä summa on
nyt 790 miljoonaa. Erotus sen
ja 1,2 miljardin välissä on Suo-
melle pakollisia menoja kuten
maksuosuus EU:n kehitysyh-
teistyöhön ja turvapaikanhaki-
joista aiheutuvat kulut.

Varsinaiseen kehitysyhteis-
työhän käytettävistä 790 mil-
joonasta puolestaan on
100 000 euroa humanitaarista
apua erilaisten katastrofien
uhreille. Siitä tuskin leikataan,
sillä hallituskolmikko linjasi
juuri viime viikolla korostavan-
sa ”sotilaallisen ja siviilikriisin-
hallinnan sekä kehitysyhteis-
työn, humanitaarisen avun ja
rauhanvälityksen yhteensovit-
tamista”. 

Säästöt on saatava aikaan
500 000 euron potista. 

KESKUSTA esitti ennen vaaleja
200 000 euron leikkausta ke-
hitysyhteistyömenoihin. Sum-
ma voi toki olla enemmänkin.

Summan lisäksi kiinnosta-
vaa on se, millä ajoituksella
säästöt on tehtävä. 

Kehy-hankkeet ovat usein
monikansallisia, monenkeski-
siä ja valtioidenvälisiä syste-
matisoituja sitoumuksia, joissa
on tiukkoja juridisia velvoittei-
ta. Niistä on hidas irrottautua.

Ulkoministeriössä toivotaan-
kin, että leikkauksia tehdään
takapainotteisesti, siis niin, et-
tä leikkaukset kasvaisivat vuo-
si vuodelta.

Kertarysäykset olisivat vai-
keita, sillä esimerkiksi ensi
vuodelle Suomella on sitou-
muksia jo liki 650 miljoonalla,
ja sitä seuraavallekin yli 550
miljoonalla.

SOPIMUKSISTA pääsee toki irti.
Kokemusta siitä on 1990-luvun
lamavuosilta, jolloin kehitys-
yhteistyöstä riuhtaistiin vauh-
dilla säästöjä.

Nyt vain on niin, että tuleva
hallitus haluaa myös jakaa ra-
haa ihan uusiin kohteisiin. 

Ulko- ja turvallisuuspoliitti-
sessa linjauksessa mainitaan
erikseen, että hallitus lisää ke-
hitysmaiden oman yritystoi-
minnan ja veropohjien vahvis-
tamista.

Samoin hallitukselle on esi-
tetty myös toiveita, että jo ker-
taalleen kuopattu suomalais-
yritysten korkotukiluottojär-
jestely saisi jonkinlaisen seu-
raajan. Lisäksi sille, että kehi-
tysrahoitusyhtiö Finnfundin
pääomaa yhä kasvatettaisiin,
on paljon kannatusta, jotta sa-
malla saataisiin tuettua suo-
malaisfirmojen pääsyä kehitty-
vien talouksien markkinoille. 

LEIKKAUSLISTOJEN tekoa ei
helpota se, että hallituskolmik-
ko on periaatteessa hyvin eri
linjoilla siitä, mitä kehitysyh-
teistyössä pitäisi painottaa.

Perussuomalaisille tärkeää
on humanitaarinen apu ja kan-
salaisjärjestöjen toiminnan tu-
keminen. Keskusta on perin-
teisesti painottanut kahdenvä-
listä yhteistyötä, kun taas ko-
koomuksen mielestä tehok-
kainta on toimia monenkeski-
sesti eli esimerkiksi YK-järjes-
töjen kautta. 

Painotukset voivatkin muut-
tua, ja niitä muuttaa myös
YK:n syyskuun kokouksessa
sovittava Post 2015 -agenda. 

Tulosvastuuta painottava
hallitus pohtinee, kuinka kan-
nattavaa Suomen on laittaa
suhteellisen vähiä rahojaan
kaikkein hauraimpien valtioi-
den kanssa tehtyyn yhteistyö-
hön, sillä niissä muun muassa
turvajärjestelyt vievät ison
osan rahoista. 

Väistämättä esitetään myös
se kysymys, kuinka monelle
monenkeskiselle järjestölle
Suomi voi enää antaa rahaa. 

Pariisin ilmastokokouksen
alla kiinnostaa myös se, ohjaa-
ko myös uusi hallitus päästöoi-
keuksien huutokaupasta saata-
vat tulot kehitysyhteistyöhön
ja ilmastorahoitukseen.

Muita tulonlähteitä ilmasto-
rahoitukseen ei ole ollutkaan.

KEHITYSYHTEISTYÖ elää mur-
rosaikaa monella tavalla, ei
vain rahavirtojen näkökulmas-
ta. Uusi hallitus alleviivaa mo-
nella tavoin sitä, että kehitys-
politiikan pitää tukea vien-
ninedistämistä. Samalla vas-
tuuta kehitysrahoituksesta ha-
lutaan jakaa valtiolta yrityksil-
le. Yksi ajan merkki voisikin
olla se, että kehitysyhteistyö-
asiat kuuluisivatkin työ- ja
elinkeinoministerille.

Kehitysavusta ei saa
nopeita säästöjä
Samaan aikaan
leikkausten kanssa
hallitus haluaa rahaa
uusiin kohteisiin

HS-analyysi

Anna-Liina Kauhanen

”Säästöt on 
saatava aikaan
500 000 euron potista.”

HALLITUSNEUVOTTELUJA hallitsi
maanantaina neuvottelujen tus-
kaisin aihe: julkisten menojen
leikkaaminen. 

Karkeasti neljän miljardin eu-
ron suuruisen säästöpaketin en-
simmäisen version oli määrä val-
mistua maanantai-illan aikana.
Se esitellään tänään tulevien hal-
lituspuolueiden kansanedustajil-
le. 

”Sillä periaatteella mennään,
että hankalimmat asiat ensin
pöydälle”, sanoi hallitusneuvot-
telujen vetäjä ja keskustan pu-
heenjohtaja Juha Sipilä.

”Se on kaikkein kipein lista,
mistä on aloitettu.”

LEIKKAUSLISTAA hiotaan koko
viikko. Samalla suomalaiseen
yhteiskuntaan suunnitellaan uu-
distuksia, joilla toivotaan saavu-
tettavan lisää säästöjä. Verotus
otetaan pöydälle myöhemmin
viikolla. 

Hallitusneuvottelijat aikovat
julkistaa keskiviikkona karkean
kehikon siitä, miten he pyrkivät
tällä vaalikaudella korjaamaan
noin kymmenen miljardin euron
suuruiseksi arvioitua epäsuhtaa
julkisen talouden tulojen ja me-
nojen välillä. Yksityiskohtaisem-
pi säästötoimien ja uudistusten
lista esitellään ensi viikolla, jol-
loin hallitusneuvottelujen on
määrä päättyä. 

Valtiovarainministeriön esi-
tyksen mukaan vaadittavasta
kymmenestä miljardista noin
neljä miljardia voidaan saada ka-
saan rakenteellisilla uudistuksil-
la, eli esimerkiksi sosiaali- ja ter-
veysalan rakenteita parantamal-
la. Suoria säästöjä pitäisi tehdä
neljä miljardia valtiolta ja kaksi
kunnilta. 

NELJÄN miljardin säästöjen löy-
täminen valtion menoista on vai-
kea tehtävä. Hallitusta kasaavat
puolueet ovat olleet yhtä mieltä
vain harvoista konkreettisista
säästötoimista. Tehottomia yri-

tystukia leikataan, kehitysapua
leikataan ja valtionhallinnon
ICT-kuluja karsitaan.

Hintalappu on helppo laskea
vain kehitysavulle, ja se on ehkä
200–300 miljoonaa. Yritystu-
kien leikkaus tuottaa saman ver-
ran.

Yhtä mieltä ollaan sosiaalie-
tuuksien indeksien jäädyttämi-
sestä. Se tarkoittaa, että tulon-
siirrot eivät kasva inflaation tah-
tiin. Inflaatio eli hintojen nousu-
vauhti on tosin alhainen, eli saa-
vutettavat hyödyt voivat olla vä-
häiset. Eläkkeet ilmeisesti sääs-
tetään indeksileikkauksilta.

Keskusta esitti varjobudjetis-
saan yliopistojen rahoituksen
leikkaamista 75 miljoonalla eu-
rolla, mutta myöhemmin kaikki
ovat halunneet suojella koulu-
tuksen säästöiltä.

Kaikki puolueet ovat sitä miel-
tä, että säästöjen ajoittaminen
voi osin venyä neljä vuotta kes-
tävän vaalikauden jälkeiseen ai-
kaan, mutta päätökset säästöistä
pyritään tekemään nopeasti. 

HALLITUSNEUVOTTELIJAT ovat
korostaneet, että Suomi ei nouse
pelkällä leikkaamisella. Toisaalta
rakenneuudistusten tuottamat
säästöt ovat epävarmoja ja hitai-
ta. Siksi Sipilä, perussuomalais-
ten Timo Soini ja kokoomuksen
Alexander Stubb korostavat
muutoksia, jotka lisäävät talous-
kasvua. 

”Pyrimme löytämään myös
uudistuksia, jotka tähtäävät työl-
lisyyteen – työllisyyttä lisääviä
toimenpiteitä ja uudistuksia, jot-
ka säästävät lyhyelläkin aikavälil-
lä”, Sipilä sanoi. 

Käytännössä hallitus haluaa
kannustaa tai työntää valtion va-
roja kuluttavia kansalaisia, kuten
työttömiä, opiskelijoita ja hoito-
vapaalla olevia, nopeammin töi-
hin. Joihinkin taloutta vauhditta-
viin hankkeisiin kohdistetaan
myös uusia määrärahoja. 

”Tulee myös panostuksia”,
Soini lupasi.

VEROISTA ei helppoa lisärahaa
valtion kirstuun löydy. Kaikki
kolme puoluetta ovat sitoutu-

neet siihen, että veroaste ei nou-
se. 

Verotuksen sisällä kuitenkin
odotetaan muutoksia, jotka ke-
ventävät työn verotusta. Tulove-
ron kevennykset painotetaan
pieni- ja keskituloisille.

Keskusta linjasi varjobudjetis-
saan pieni- ja keskituloisten ja
toisaalta suurituloisten rajaksi
60 000 euroa vuodessa. Tämän
alle ansaitseville annettaisiin an-
siotuloveron kevennys ja työtu-
lovähennys.

Verotusta kiristettäisiin yli
60 000 vuodessa ansaitsevilta.

Perussuomalaiset on ehdotta-
nut pieni- ja keskituloisten tulo-
verotuksen alentamista niin, et-
tä 1 000 euron kuukausitulot
ovat verovapaat. Puolue on vaa-
tinut myös varallisuusveroa ta-
kaisin. 

Kokoomus haluaa varmistaa,
että kenenkään ansiotuloverotus
ei kiristy vaalikauden aikana. 

TYÖN VEROTUKSEN keventämis-
tä on vaikea korvata kulutusve-
rojen nostolla. Puolueilla on eri-
laisia näkemyksiä arvonlisävero-
kannoista. 

Keskusta esitti varjobudjetis-
saan syksyllä, että työllistäville

poikkeusaloille palautettaisiin
alempi arvonlisäverokanta. Pe-
russuomalaiset eivät hyväksy
ruoan tai lääkkeiden arvonlisä-
veron korotusta.

Perussuomalaiset olisivat var-
jobudjetissaan olleet valmiita
nostamaan yrityksiltä perittävän
yhteisöveroprosentin 22:een ny-
kyisestä 20:stä.

KESKUSTA tarjosi syksyllä oppo-
sitiossa ollessaan yrittäjätulovä-
hennystä, takuueläkkeen koro-
tusta ja tupakkaveron kiristystä.
Tupakkaveron kiristys sopii
myös kokoomukselle ja ilmeises-
ti myös perussuomalaisille. Sen
merkitys valtiontaloudelle on
kuitenkin vaatimaton.

Kokoomus hyväksyy korotuk-
set ympäristö- ja terveysperus-
teisiin haittaveroihin. Perussuo-
malaiset vastustavat vihervero-
jen korotuksia henkeen ja ve-
reen. Puolueen veropolitiikan
kärki on energiaverotuksen ke-
ventäminen peräti 450 miljoo-
nalla eurolla. 

Tuomas Niskakangas HS

Olli Pohjanpalo HS

Hallitusta muodostavien
puolueiden listoilta löytyy vain
vähän yhteisiä säästökohteita

Leikkausten
viikko
käynnistyi
”kipeimmällä
listalla”

Valtiontalouden sopeutustarve ennen vaaleja

Koonnut: MARTTA NIEMINEN HS, grafiikka: LEILA NIEMINEN HS, PS HS, lähde: puoluesihteerit

Kokoomus

Perus-
suomalaiset*

Keskusta

4

2–3

2

miljardia euroa

VM:
4 miljardia

euroa

*ei ole täsmennetty, koskeeko valtiontalouden vai laajemman
mittakaavan sopeutuksia

Kaikki kolme puoluetta
ovat sitoutuneet siihen,
että veroaste ei nouse. 

Hallitusneuvottelijat 
Timo Soini, Juha Sipilä
ja Alexander Stubb
Smolnassa.

KAISA RAUTAHEIMO HS

G Juha Sipilä:
Säästöjä haetaan
lyhyen tähtäimen

rakenteellisilla uudistuksilla. 
HS.fi/hstv.
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KOTIMAA POLITIIKKA

HALLITUSNEUVOTTELUISSA pui-
daan myös perintö- ja lahjaveron
kohtaloa. Veron käsittely neu-
votteluissa ei ole yllättävää: tule-
vista hallituspuolueista kokoo-
mus ja keskusta ovat suhtautu-
neet suopeasti perintöverosta
luopumiseen. 

Kaikki verot herättävät napi-
naa, mutta perintöveron arvos-
telu on ollut erityisen äänekästä.
Suurin osa suomalaisista ja iso
osa elinkeinoelämästä haluaisi
lopettaa perintöveron koko-
naan. 

Vastustukseen nähden veron
säilyttämisen puolesta puhuu
kuitenkin yllättävän moni seik-
ka.

ÄÄNEKKÄIMMIN perintöverotuk-
seen puuttumista on vaatinut
Perheyritysten liitto. Perintöve-
rotus on liiton mukaan este per-
heyritysten kasvulle, koska ve-
roon varautuminen estää inves-
tointeja.

Pellervon taloustutkimus PTT
laski liitolle viime vuonna, että
jos perintö- ja lahjavero korvat-
taisiin Ruotsin mallin mukaisesti
luovutusvoittoverolla, yrityksiin
syntyisi 4 800 työpaikkaa.

Muutos tarkoittaisi sitä, että
perittyä omaisuutta verotettai-
siin vasta sitten, kun sitä myy-
dään.

Liki 5 000 työpaikan luomi-
nen kuulostaa hyvältä – mutta
toisaalta samansuuntaisen lop-
putuloksen voi saada aikaan
muillakin veronalennuksilla. Eri-
tyisesti kokoomus on ajanut
työn verotuksen alentamista sil-

lä perusteella, että näin syntyisi
uusia työpaikkoja.

Yritysten sukupolvenvaihdok-
sia on jo merkittävästi helpotet-
tu. Vanhemmiltaan asunnon pe-
rivän veroprosentti nousee pit-
kälti yli kymmeneen, mutta yri-
tyksiä ja maatiloja voi siirtää
seuraavalle sukupolvelle edulli-
semmin. 

Jos perinnön saaja jatkaa yri-
tystoimintaa ja hänen omistuso-
suutensa on yli kymmenen pro-
senttia, huojennus keventää ve-
rotaakkaa merkittävästi. Toissa
vuonna huojennusta saaneet pe-
rilliset maksoivat veroa keski-
määrin 2,8 prosenttia yrityksen
käyvästä arvosta.

VAROITTAVANA esimerkkinä pe-
rintöverotuksen vaaroista on pi-
detty kiukaita ja saunoja valmis-
tavaa Harviaa. Yrityksen enem-
mistö myytiin pääomasijoittajal-
le, koska yhtiön mukaan suku-
yrityksen seuraava sukupolvi ei
olisi selvinnyt perintöveroista.

Yrittäjäsuvulle päätös oli eittä-
mättä ikävä, mutta koko yhteis-
kunnan näkökulmasta vahinko
on tuskin suuri. Uusi pääomista-
ja, suomalainen pääomasijoitta-
ja Capman, haluaa varmasti kas-
vattaa yritystä, jolloin työpaik-
kojakin syntyy.

Vakaa perheomistaja saattaa
ankkuroida yrityksen tiukasti
Suomeen, mutta tuottavuuden

ja talouden pitkän aikavälin kas-
vun kannalta muunlainen omis-
tus saattaa olla parempi vaihto-
ehto.

Elinkeinoelämän tutkimuslai-
toksen Etlan tutkijat Mika Mali-
ranta ja Tarmo Valkonen kir-
joittivat viime vuonna, että kan-
sainvälisten tutkimusten perus-
teella parhaiten johdettuja ja
tuottavia yrityksiä ovat hajaute-
tusti omistetut ja pääomasijoitta-
jan omistamat yritykset. Huo-
noiten johdettuja ovat perusta-
jan tai hänen perheenjäsenensä
omistamat yritykset. 

PERINTÖVEROSSA kyse on myös
siitä, mitä pidetään oikeuden-

mukaisena. Jos perintövero kor-
vattaisiin luovutusvoittoverolla,
varakkaissa suvuissa veronmak-
sua voisi lykätä loputtomiin.

Maailmalla tällainen kehitys
on aiheuttanut huolta. Keskuste-
lua varallisuuserojen kasvusta
herätteli erityisesti ranskalainen
taloustieteilijä Thomas Piketty,
joka kannattaa varallisuuden ve-
rottamista. 

Oikeudenmukaisuuden näkö-
kulmasta kenties paras perintö-
veron puolustus on kuitenkin se,
että veroa peritään sellaiselta,
jolla on kykyä maksaa – ja joka
ei ole yleensä tehnyt mitään ve-
rotettavan varallisuuden ansai-
takseen.

Perintövero jää yrityksissä pieneksi
Hallitusneuvotteluissa
pöydällä on perintö-
ja lahjavero, jonka
arvostelu on ollut
äänekästä

Hallitusneuvottelijat Timo Soini, Juha Sipilä ja Alexander Stubb pitivät tiistaina tiedotustilaisuuden Smolnassa.

KAISA RAUTAHEIMO HS

HS-analyysi

Juhani Saarinen

PERUSSUOMALAISILLA riitti tiis-
taina nieleskeltävää neljän mil-
jardin euron leikkausohjelmas-
sa, jonka ensimmäinen versio
esiteltiin hallitusneuvotteluihin
osallistuvien puolueiden kansan-
edustajille. 

”Vaikealta näyttää”, sanoi pe-
russuomalaisten puheenjohtaja
Timo Soini.

Soinin olemuksesta sai sen kä-
sityksen, että perussuomalaisten
ei ole helppo hyväksyä leikkauk-
sia. Puolitoista tuntia kestäneen
perussuomalaisten kokouksen
jälkeen puolueen kansanedusta-
jat astelivat ulos vaitonaisina. 

Ensimmäisen kerran hallitus-
neuvottelujen aikana Soini oma-
aloitteisesti halusi huomauttaa,
kuka hallitukseen menon lopul-
ta ratkaisee. ”Kokonaisuus me-
nee puoluehallituksen, puolue-
valtuuston ja eduskuntaryhmän
yhteiskokoukseen päätettäväksi.

Se on kyllä tai ei”, Soini sanoi.
Kaikkien hallituspuolueiden

puheenjohtajat ovat kuvailleet
leikkauksista päättämistä halli-
tusneuvottelujen kipeimmäksi
vaiheeksi. Perussuomalaisten
kannattajat suhtautuvat leik-
kauksiin lähtökohtaisesti kieltei-
simmin, kun taas kokoomuksen
kannattajista monet pitävät leik-
kauksia välttämättöminä. 

Kokoomuksen puheenjohtaja
Alexander Stubb painotti jäl-
leen tiistaina, että leikkaukset
pitäisi tehdä ”etupainotteisesti”
eli suurin osa leikkauksista tulisi
toteuttaa vaalikauden alussa.

Illalla puolueiden puheenjoh-

tajat esiintyivät totutusti yhte-
näisenä rintamana. 

”Mukavaa puuhaa tämä on.
Paljon mukavampaa kuin seura-
ta sivusta”, Soini sanoi. 

Neljän miljardin leikkauslistaa
kierrätettiin tiistaina hallitusneu-
vottelujen eri työryhmissä. Työ-
ryhmät saavat esittää komment-
tejaan leikkauksiin ennen kuin
taloustyöryhmä jakaa leikkauk-
set talouden eri aloille. 

Julkisuuteen leikkauskohteista
on määrä kertoa ensi viikolla. 

LEIKKAUSTEN lisäksi hallitus pyr-
kii parantamaan Suomen julkis-
ta taloutta rakenneuudistuksilla.

Projekteista suurin ja tärkein on
sosiaali- ja terveysjärjestelmän
uudistus, joka jäi edelliseltä hal-
litukselta tekemättä. 

Hallitusneuvotteluja vetävä
keskustan puheenjohtaja Juha
Sipilä sanoi, että hallitusneuvot-
teluissa tarkoituksena on raken-
taa mahdollisimman selkeät as-
kelmerkit siitä, miten sote-uu-
distus toteutetaan. Sipilä, Stubb
ja Soini olivat yhtä mieltä, että
sosiaali- ja terveyspalvelut järjes-
tetään tulevaisuudessa kuntayh-
tymien tai maakuntien pohjalle.

G Hallituksen energialinjauksista
on tulossa väljät. Talous A 30

Perussuomalaiset sulattelivat leikkauksia
Terveysuudistukselle
tehdään selvät
suuntaviivat
hallitusneuvotteluissa

Tuomas Niskakangas HS

Olli Pohjanpalo HS

Hallitusneuvottelut, Helsingin Sanomat 20.5.2015

Hallitusneuvottelut, Helsingin Sanomat 19.5.2015
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4.3 Amatöörit uutiskuvaajina
 - Brysselin terrori-iskut

Kuvan vasemmassa reunassa nainen pitää puhelinta korvallaan verisellä kädellään. 
Ympäristö on pölyn peitossa. Kuvan oikealla puolen nainen katsoo hämmentyneenä 
ympärilleen. Paitapusero on repeytynyt. 
Näin tämän saman kuvan ainakin viidessä eri mediassa ympäri maailmaa 22.3.2016, päivänä 
jolloin Brysselissä tapahtui tuhoisa terrori-isku, jossa ainakin 35 kuoli ja satoja haavoittui. 
Kuva oli myös Helsingin Sanomien uutisaukeman pääkuva seuraavana päivänä. 
Kuvan on ottanut georgialainen toimittaja Ketevan Kardava. Kardava oli yksi terrori-iskun 
uhreista, joka sattui olemaan toimittaja. Kardava kuvaa tapahtumakulkua seuraavasti: ”Kaikki 
oli pölyn ja savun peitossa. Ympärilläni oli kymmenittäin ihmisiä ilman jalkoja ja he maka-
sivat veressä. En voinut uskoa, että omat jalkani olivat yhä tallella. Olin shokissa. Halusin 
juosta turvalliseen paikkaan, mutta halusin myös ottaa valokuvia. Koska olen toimittaja, koin, 
että velvollisuuteni on ottaa kuvia ja näyttää maailmalle, mitä on tapahtunut. Tiesin, että olin 
ainoa, joka pystyi sen tekemään. Kuvasin naista keltaisessa takissa. Hän oli shokissa, äänet-
tömänä. En kuullut itkua, enkä ammuskelua. Hän (nainen keltaisessa takissa) katsoi vain 
ympärilleen peloissaan. Jätin hänet (kuvanoton jälkeen) ja lähdin turvallisemmalle paikalle. 
Laitoin kuvan Facebookkiin ja kirjoitin ”Räjähdys… Auttakaa meitä.” (Laurent 2016, verkko-
julkaisu; DiBlasio 2016, verkkojulkaisu)
Kuvan on ottanut se, joka sattui olemaan paikalla terrori-iskun tapahtuessa. Ammattikuvaa-
jien uutiskuvat terrori-iskusta olivat lähinnä poliiseja kadulla, kynttilöitä ja ihmisten surua. 
Myös tästä tapahtumasta ammattikuvaajien kuvat olivat ennen kaikkea uutisen kuvitusta. 
Tämän takia monet lehdet ympäri maailmaa päätyivät käyttämään Kardavan kuvaa tapah-
tuneesta. Kardava oli läsnä kun uutinen tapahtui. Hän kuvasi sen, mitä hänen edessään 
tapahtui. Hänellä ei varmasti ollut mahdollisuutta etsiä kuvaansa, vaan kuvaaminen oli hyvin 
suoraa ympäristön dokumentointia. Toimitusten tehtäväksi jäi päätös, mitä he haluavat 
julkaista ja minkä takia. Toimituksella oli vastuu tapahtuman ja kuvan ymmärryksestä ja 
editoinnista: mitkä kuvat tulisi julkaista ja miksi. 

B
elgian terrori-isku oli järkyttävä, vaan ei täysin yllättävä
hyökkäys Euroopan ytimeen. Maan pääkaupunki Bryssel
on ollut Pariisin marraskuisen verilöylyn jälkeen hälytys-
tilassa, mutta pelolla on juuret paljon syvemmällä.

Lähes kaikilla Euroopassa viime vuosina tehdyillä
terrori-iskuilla on kytkökset Brysselin pahamaineiseen kaupungin-
osaan Molenbeekiin. Monet iskujen tekijöistä ja suunnittelijoista
ovat jossain vaiheessa viettäneet aikaansa tässä köyhässä, pikku-
rikollisten ja jihadistien pesäksi leimatussa kaupunginosassa.

Belgiasta on myös lähtenyt väkilukuun suhteutettuna Syyriaan ja
Irakiin enemmän taistelijoita kuin mistään muusta Euroopan
maasta. Arviolta 500 on lähtenyt, ehkä 130 palannut, ja palanneis-
ta vajaat sata asustaa parhaillaan tietenkin Molenbeekissa.

MUTTA MIKÄ on tehnyt Belgiasta terroristihautomon?
Belgian kyvyttömyys hillitä muslimivähemmistönsä radikalisoitu-

mista on ollut pitkään tiedossa. Molenbeekin väestö koostuu paljol-
ti marokkolaistaustaisista toisen tai jopa neljännen polven siirtolai-
sista, joiden vanhemmat tulivat 1960-luvulla töihin Brysselin tehtai-
siin. Nyt tehtaat on suljettu, ja Molenbeekia riivaa 30 prosentin
työttömyysaste. Toimettomuus ja syrjäytyminen tarjoavat hedel-
mällisen maaperän radikaalien imaamien levittämille ajatuksille.

Monet syyttävät Molenbeekin tilanteesta myös entistä sosialisti-
pormestaria Philippe Moureaux'ta,
joka ääniä kalastellessaan sulki sil-
mänsä ongelmilta.

Syitä voi hakea myös logistiikasta.
Belgia sijainti on terroristin näkökul-
masta ihanteellinen, koska sieltä
hurauttaa nopeasti Ranskaan, Sak-
saan ja Britanniaan. Iskutarvikkeet-
kin ovat helposti saatavilla. Bryssel
on suorastaan laittomien aseiden
karkkikauppa.

ISKUJEN TORJUNTA haavoittuvissa kohteissa, kuten julkisessa liiken-
teessä, on aina vaikea. Belgian viranomaiset eivät kuitenkaan ole
loistaneet toimillaan. Liittovaltion monimutkainen hallintorakenne
on vaikeuttanut Molenbeekin asioihin puuttumista. Alueittain
jakautuneet poliisivoimat eivät ole tottuneet vaihtamaan tietoja.

Belgian siviili- ja tiedustelupalvelun resurssit puolestaan ovat
pienet verrattuna ongelmien suuruuteen ja muihin EU-maihin.
Poliisin toimia ovat vaikeuttaneet myös järjettömät lait. Esimerkik-
si marraskuussa poliisi ei päässyt ratsaamaan terroristiepäillyn
piilopaikaksi epäiltyä asuntoa Molenbeekissa, koska laki kielsi
kotien ratsaamisen yöllä. Nyt lakeihin on luvattu muutoksia.

SISÄMINISTERI Jan Jambon lupasi viime vuonna Pariisin iskujen
jälkeen siivota Molenbeekin. Brysselin terrori-iskujen tekijöistä ei
vielä tiistaina ollut täyttä varmuutta, mutta yksi asia oli selvää.

Belgian siivoustalkoot ovat pahasti myöhässä.

Fakta

Isis ilmoitti
tehneensä iskut
A Belgian poliisi julkaisi
kuvan kolmesta miehestä,
joiden epäillään olleen len-
tokentällä tehtyjen iskujen
takana.
A Poliisi etsii yhtä lentokent-
täiskusta epäiltyä. Ainakin
kaksi iskujen tekijöistä on
kuollut.
A Ääri-islamistinen Isis-
järjestö ilmoitti tehneensä
iskut.
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Pekka Mykkänen HS

Bryssel

SURU, järkytys ja pelko
valtasivat Belgian pääkaupungin
Brysselin tiistaina, kun ainakin
30 ihmistä sai surmansa ja pari-
sataa loukkaantui kolmessa eri
pommiräjähdyksessä.

Kaksi pommeista räjäytettiin
Brysselin lentokentällä ja yksi
Maelbeekin metroasemalla, joka
sijaitsee näköetäisyydellä Euroo-
pan unionin tärkeimmistä hal-
lintorakennuksista. 

Iskut saivat Brysselin hätäti-
laan: armeijan ajoneuvoja, pom-
miryhmiä ja kommandoasuisia
erikoisjoukkoja näkyi kaikkialla.

ULKOMINISTERIÖN mukaan kol-
me suomalaista loukkaantui lie-
västi iskuissa, joiden tekijäksi il-
moittautui ääri-islamistinen Isis-
järjestö. Iskut tehtiin vain neljä
päivää sen jälkeen, kun Euroo-
pan etsityin terroristiepäilty Sa-
lah Abdeslam pidätettiin Brysse-
lissä.

”Vaimo sai avohaavoja ja ruh-
jeita kasvoihin ja päähän, minul-
ta on kuulo kateissa ja pään
alueella palovammoja”, kertoi
lentokentällä iskuhetkellä ollut
suomalainen Pasi Moisio.

Moision mukaan räjähdykset
kaatoivat heidät maahan, kär-
vensivät vaatteet ja rikkoivat pa-
riskunnan alumiinimatkalaukut.

”Kun nousimme maasta, oli
koko lähtöhallimme sisätila ai-
van sirpaleina ja tuusan nuuska-
na.”

ZAVENTEMIN lentokentältä saa-
pui räjähdyksen jälkeen jalkaisin
järkyttyneitä ihmisiä.

Beniniläinen Frank Gbodog-
be, 33, kertoi olleensa paikalla,
kun lentokentällä räjähti.

”Räjähdys oli valtava. Näin
vain savua. Jalkaani tarttui afrik-
kalaismies, joka huusi ’auta mi-
nua, auta minua’”, Gbodogbe
kertoi. Jalkaan tarttunut mies
vuoti verta.

”Mutta en voinut auttaa hän-

tä, halusin vain pelastaa itseni ja
juoksin pois”, silminnähden jär-
kyttynyt mies kertoi.

SUOMALAISESSA merimieskir-
kossa oli tiistaina vakava tunnel-
ma. Kirkko sijaitsee vain 50 met-
rin päässä Maelbeekin metroase-
malta, jossa kuoli ainakin 20 ih-
mistä. 

Puolitoista viikkoa sitten Brys-
seliin muuttanut merimieskir-
kon harjoittelija Anna-Sofia Hei-
monen, 23, saapui metroase-
man viereen bussilla juuri räjäh-
dyksen jälkeen.

Yhtäkkiä ihmiset Heimosen
ympärillä lähtivät juoksemaan.
Hän yritti kysellä englanniksi,
mitä tapahtuu.

”Nainen kertoi, että tuossa on
räjähtänyt. Lähdin juoksemaan
muiden mukana, olin aivan so-
kissa”, Heimonen kertoi.

TURVALLISUUDENTUNNE järkkyi
perusteellisesti, sillä isku tuli nyt
liian lähelle. ”Me käytämme
Maelbeekin metroasemaa joka
päivä”, sanoi merimieskirkon
johtaja Katri Oldendorff, 39.

Kirkon johtava sosiaalikuraat-
tori Piia Lännenpää-De la Cruz,
45, kertoi, että hänen miehensä
poika oli ollut metroasemalla
vain kymmenen minuuttia en-
nen räjähdystä.

”Minulla on epätodellinen
tunne. Aivan kuin täällä olisi so-
ta, kuin olisi unessa. Jotain tälle
on tehtävä. Minä haluan olla tur-
vassa eurooppalaisessa kaupun-
gissa”, Heimonen sanoi.

VIRANOMAISET nostivat Belgian
hätäluokituksen korkeimmaksi
mahdolliseksi, ja tiistaina vaikut-
ti siltä, että kaupunki alkaa elää
jälleen hermostuneessa, hätäti-
laa muistuttavassa tilassa. 

Moni pelkää, että iskuja tulee
lisää. Lentokentällä löydettiin
räjähdeliivi, joka ei ollut räjähtä-
nyt. Asiantuntijat räjäyttivät sen
myöhemmin hallitusti.

Erikoisjoukot kävivät läpi met-
roasemia mahdollisten muiden
pommien löytämiseksi.

”Suurin pelkoni on, että tämä
on joku iskujen sarja, joka nyt
alkaa”, totesi kahdeksan vuotta
Brysselissä asunut Piia Lännen-
pää-De la Cruz. 

BELGIA on ollut terrorismin polt-
topisteessä Pariisissa marras-
kuussa tehtyjen, 130 ihmistä sur-
manneiden iskujen jälkeen. 

Iskujen suunnittelija Abdes-
lam asui Brysselin Molenbeekin
lähiössä, jota pidetään yhtenä
Euroopan pahimpana jihadisti-
pesäkkeenä. 

Hän onnistui ennen pidätys-
tään piileskelemään kuukausia
Molenbeekissa vain muutaman
sadan metrin päässä aiemmasta
kodistaan.

Järkytys 
ja pelko
valtasivat
Brysselin

KETEVAN KARDAVA / REUTERS

Kaksi pommia räjäytettiin
lentokentällä ja yksi keskustassa
sijaitsevalla metroasemalla. 

Ainakin 30 ihmistä kuoli ja kaksisataa loukkaantui

Merimieskirkon Anna-Sofia Heimonen (vas.), Piia Lännenpää-De la
Cruz ja Katri Oldendorff Maelbeekin metroaseman lähellä tiistaina.

JOONAS BRANDT

Jan Venneman työskentelee lobbarina lähellä Maelbeekin metro-
asemaa, jonne yksi tiistain iskuista tehtiin.

JOONAS BRANDT

Liput oli laskettu puolitankoon Euroopan komission päämajan
edessä Brysselissä tiistaina.

JOONAS BRANDT
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Loukkaantuneita ihmisiä Brysselin len-
tokentällä tiistaiaamun terrori-iskun
jälkeen. Iskuissa kentälle kuoli ainakin
kymmenen ja noin sata loukkaantui.

Belgia odotti iskua

Virve Kähkönen 

Kirjoittaja on HS:n ulkomaantoimittaja ja entinen Brysselin-kirjeenvaihtaja.
virve.kahkonen@hs.fi 

NÄKÖKULMA

Belgian sijainti 
on terroristille
ihanteellinen.
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4.4 Idomenin leiri
 - perinteistä reportaasikerrontaa

Idomenin pakolaisleiristä Kreikan ja Makedonian rajalla tuli median polttopiste maaliskuun 
2016 alussa. Makedonia oli sulkenut rajansa ja EU:lta odotettiin päätöstä, mitä tehdä jatku-
vasti kasvavalle pakolaismäärälle. Toimituksessa päätettiin, että lähdemme rajalle katsomaan 
tilannetta. Sovimme, että juttu tulee sunnuntain lehteen, koska uutiskärki oli jo menetetty ja 
nyt oli tärkeämpää vain saada omannäköinen juttu aiheesta. 

Heti leirille saapuessamme tajusimme, että näky oli hyvin erilainen kuin syksyllä 2015, jolloin 
olin edellisen kerran tehnyt juttua turvapaikanhakijoista, silloin pääosin yksinäiset nuoret 
miehet olivat tehneet matkaa kohti Eurooppaa. Leiriä kansoittivat nyt naiset ja lapset. Jokainen 
kertoi samaa tarinaa. Perheiden miehet olivat lähteneet vuotta aikaisemmin. Naisten ja lasten 
oli tarkoitus tulla perässä turvallisempaa reittiä. EU:n pakolaispolitiikan haparoinnin sekä 
Syyrian Aleppon kiristyvän tilanteen takia he olivat päättäneet lähteä matkaan mahdollisim-
man pian. Nyt he odottivat Idomenin leirillä rajan aukeamista, vielä tietämättöminä siitä, että 
raja ei tule koskaan aukeamaankaan.
Vietettyämme muutaman tunnin leirillä keskustelimme toimittajan kanssa ja näkökulma oli 
itsestään selvä: naiset ja lapset. Vietimme koko päivän leirillä ja seurasimme leirin arkea: 
ruokojonoa, rajalla odottamista, hampaiden pesua, nukkumaan menoa. Kuvasin ja jututin. 
Odotin, että pimeä saapuu, jotta saisin kuviini myös ajallista jatkumoa. Kymmenen aikaan il-
lalla lähdimme takaisin hotellille. Aamulla ennen auringon nousua palasimme leirille. Jatkoin 
valokuvaamista, lisäksi teimme lyhyen videoreportaasin. Palasimme hotellille puolen päivän 
aikoihin, jolloin aloitin kuvien tekemisen ja editoinnin. Tein kuvavalintoja iltamyöhään. 
Edellisestä syksystä alkaen olin nähnyt kuvia pakolaiskriisistä. Peilasin omia kuviani niihin ja 
mietin, mikä olisi oma näkökulmani. Jätin pois ilmeisimmät kuvat: piikkilanka-aidat, polii-
simuurit ja vaeltavat pakolaisjonot. Koin, että näihin kuviin lehtien lukijat olivat jo turtuneet. 
Halusin valita kuvia, joissa on päästy mahdollisimman lähelle ihmisiä. Intiimejä hetkiä, joihin 
kaikki meistä voivat samaistua. Tunnelmia, jotka kertovat surusta, pelosta ja ärtymyksestä. 
Seuraavana aamuna lähetin kuvat toimitukseen taittoehdotukseni kanssa. Soitin perään 
muutamaan kertaan perustellakseni kuvavalintojani. Teimme taittajan kanssa muutamia 
kuvavaihtoja, jotta kokonaisuus toimisi paremmin.

Kuvaaja oli läsnä kuvattavien kanssa leirillä melkein vuorokauden. Hän sai etsiä valokuval-
lisesti kiinnostavia tilanteita. Hänellä oli ymmärrys siitä, mitä tulisi näyttää ja minkä takia. 
Kuvaaja teki kuvien editoinnin ja oli vuorovaikutuksessa lehden taittajan kanssa lehteen 
menevistä kuvista.

Helsinkiläinen Mika Järvinen lomailee perheineen loma-asun-
nollaan Espanjassa. Auringosta nauttii myös tytär Lilian. HS
antaa vinkit kakkosasunnon ostoon ulkomailta. G Koti E 2–4

Mökki Aurinkorannikolla

MIIA MARJAMÄKI

Sunnuntai C 1–5

Saudi-Arabian varakruununprinssi Mohammad bin Salman esiintyy uudistuvan
öljyvaltion keulakuvana. Talousvaikeuksissa painiva valtio leikkaa menojaan,
kiristää verotusta ja yrittää saada saudit töihin. G Ulkomaat B 1–2

Maailman vaikutusvaltaisin 30-vuotias

Eurooppaan 
pyrkivät nyt 
naiset ja lapset

Dokumentaristi Ari Matikainen tarkastelee talvi- ja jatkosodan kauhuja ensi
viikolla ensi-iltaan tulevassa elokuvassa Sota ja mielenrauha. Hänen mielestään
sota on vaikuttanut jotenkin lähes kaikkiin suomalaisiin. G Kulttuuri C 14–15

Sodan kauhut uutena elokuvana 

Sunnuntai 6.3.2016

A PÄÄKIRJOITUS, KOTIMAA, KAUPUNKI,
ULKOMAAT, TALOUS, URHEILU

C SUNNUNTAI, KULTTUURI, MIELIPIDE, TÄNÄÄN,
TV & RADIO, SÄÄ

Lauri Markkanen, 211 cm, on poikkeuksellinen koripallolahjakkuus. Syksyllä
edessä on suuri loikka Yhdysvaltoihin, kun 18-vuotias Markkanen lähtee pelaa-
maan ja opiskelemaan Arizonan yliopistoon. G Urheilu B 9–B 10

Arizonassa odottaa kova koulu

Nokian Renkaiden toimitusjohtaja 
Ari Lehtoranta on pahoillaan ja surul-
linen rengasvilpistä. Hän kertoo
myös likaisesta tarjouksesta, joka
yhtiölle on tehty testeissä menesty-
miseksi. G Talous B 7–8

Nokian Renkaille
likainen tarjous

Tony Salmelainen oli jääkiekkotähti, jonka ura katkesi aivovammaan. Elämä
meni uusiksi, eikä se ollut aluksi herkkua. Nyt Salmelainen suorittaa korkea-
koulututkintoa Sveitsissä. G Ura & työ D 2–3

Jääkiekkotähden oli pakko vaihtaa uraa

Taidetta
näyttelijän
kanssa
Nastja Säde Rönkkö tekee
performansseja Hollywoodista
tutun Shia Labeoufin kanssa.

G Kulttuuri C 16–17

Viikon lopuksi
Älä jätä meitä
Britannia, sillä
me kuulumme
yhteen
G Sami Sillanpää C 13

Ura & Työ

Koti

Suomi suojasi
Pietaria
Venäläisten sata vuotta sitten
rakentama linnoitusjärjestel-
mä alkoi Ahvenanmaalta. 

G Kotimaa A 14

G Matti Kalliokoski A 5

Kolumni
Kunnat
herättävät
tunteita
nimillään

Syyrian Alepposta
kotoisin oleva Minek
antoi iltamaidon pul-

losta yksivuotiaalle
Ahmedille Kreikan ja

Makedonian rajalle
syntyneellä leirillä.

YK:n mukaan suurin
osa Eurooppaan Krei-

kan kautta tulevista
pakolaisista on nyt

naisia ja lapsia.

KAISA RAUTAHEIMO / HS

HS-REPORTAASI: HS tutustui Idomenin kylään
Kreikan ja Makedonian rajalla, jossa on jumissa yli
10 000 ihmistä. Kylmässä ja mutaisessa leirissä
on paljon naisia yksin lasten kanssa, sekä ilman
vanhempia saapuneita alaikäisiä. 

YK:n pakolaisjärjestön ja Unicefin mukaan
Eurooppaan nyt pyrkivistä jopa 60 prosenttia
on lapsia ja naisia. Vielä viime vuonna valtaosa
rajojen yli turvapaikkaa hakemaan saapuneista
oli nuoria miehiä.

HS Kreikassa: Uutiset A 6–9

165 000 ihmistä joutui jättämään kotinsa Japanissa viisi
vuotta sitten tsunamin ja ydinvoimalaonnettomuuden
takia. Nyt ensimmäiset evakot palaavat kotiseudulleen. 

Kotona Fukushimassa
Setsuko Niizuma kävi katsomassa vanhaa taloaan. Se puretaan ja tilalle tulee uusi.

SAMI KERO / HS

Loton 
porsaan-
reikää on 
vaikea tukkia

KOMISSAARI Jyrki Katainen kävi Yhdys-
valloissa vakuuttamassa sijoittajia siitä,
että EU:hun kannattaa panostaa.

Katainen on
huolissaan
Euroopan
ilmapiiristä

Kotimaa A 18–19

Kansainvälinen
sopimus 
suitsii vero-
paratiiseja

Ruotsin
kullasta tuli
suuri häpeä
G Sunnuntai C 6–8

Abeba Aregawi voitti Ruotsille
MM-kultaa Moskovassa 2013. 

Oneironin
kansi vaati
ison työn
G Sunnuntai C 10–11

B ULKOMAAT, TALOUS, URHEILU

Turing Robotics Industries -yhtiö aikoo valmistaa tänä vuonna Salossa
300 000 turvapuhelinta. Hankkeen taustalla on amerikkalaisyrittäjä Steve Yi
Long Chao, jonka monet ideat ovat kaatuneet. G Kotimaa A 17

”Ninjapuhelimen” isä yrittää nyt Salossa

Talous B 6

Suvi Turtiainen, teksti
Kaisa Rautaheimo, kuvat

Uutiset A 16

Idomenin leiri, Helsingin Sanomat 6.3.2016
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4.5 Kuvajournalistin arki

Näiden esimerkkien kautta kuvajournalistin todellisuus näyttää tekijyyden näkökulmasta 
melko karulta. Sen, minkä olin kokenut dokumentaarisessa projektissani ideaaliksi työskentelyta-
vaksi, toteutuu hyvin pintapuolisesti arkityössäni kuvajournalistina. 
Kuvien ja aiheiden etsiminen jää hyvin kapeaksi, koska monet keikat on jo ennalta suunnitel-
tu. Ei jää mahdollisuutta etsiä kuvallista uutista tai näkökulmaa. Liian monesti toimittaja 
on ikään kuin määrittänyt ne puitteet, joissa kuva syntyy. Valokuvaajat ovat harvoin mukana 
juttujen suunnittelupalavereissa, mikä mahdollistaisi aiheen parhaimman valokuvallisen 
käsittelyn. Valokuvaajan pitäisi olla valokuvien erityisosaaja toimitusympäristössä, siinä 
missä toimittaja on tekstin, taittaja taiton. Hänellä on osaaminen siihen, missä tilanteessa, 
paikassa ja ajassa syntyvät kiinnostavimmat kuvat. Tämä osaaminen tuntuu jäävän hyvin 
vähälle käytölle toimitusympäristössä.
Kuvaajan läsnäoloa kuvattaviensa kanssa määrittää varmasti eniten kiire. Kuvien pitää syntyä 
nopeasti. Ei ole aikaa odottaa ratkaisevaa hetkeä. Ei ole aikaa odottaa, että jotain kiinnostavaa 
tapahtuu. Läheisyys on monesti keinotekoista. 
Ritchin kärjistää artikkelissaan Authoring the Image valokuvaajan kummallista roolia edi-
tointiprosessissa vertaamalla sitä tilanteeseen, jossa toimittajaa vaadittaisiin tuomaan yksit-
täisiä lauseita, jotka toimituksessa sitten editoitaisiin kokonaiseksi tarinaksi (Ritchin 1990, 
111). Lehtityössäni editoinnin rooli on lähes nolla. Jos jutusta julkaistaan yksi kuva, laitamme 
tarjolle noin 4-6 kuvaa. Teemme ikään kuin raakaeditoinnin. Vielä kymmenen vuotta sitten 
kuvaaja laittoi keikasta yhden kuvan ehdolle, jos tiesi, että jutussa käytetään vain yksi kuva. 
Lukuisat julkaisualustat ovat muuttaneet tätä käytäntöä ja pakottaneet kuvaajat laittamaan 
ehdolle useampia kuvia, ja useamman mallisia, jotta kaikkiin eri välineisiin löytyy sopiva 
kuva. Lisäksi lehden internet-sivut tarvitsevat päivittäin lukuisia kuvituskuvia, mikä lisää 
keikalta odotettavien kuvien määrää. Kuvaajan näkökulmasta tuntuu melko mahdottomalta 
kontrolloida, mikä kuva missäkin yhteydessä päätyy lehteen tai muihin julkaisualustoihin. 
Kuten Richin toteaa, olisi äärimmäisen tärkeää, että valokuvaaja olisi mukana editointipro-
sessissa:  ”Ideaalisssa tilanteessa kuvien valinnan ja kontekstualisoinnin tekisi valokuvaaja 
yhteistyössä kuvatoimittajan kanssa, hyväksikäyttäen valokuvaajan ensikäden tietoa siitä, 
mitä todella on tapahtunut ja kuvatoimittajan ulkopuolista näkemystä asiasta.” (Ritchin 1990, 
111)
Viimeinen kuvauskeikkaesimerkkini Idomenin leiriltä on kuitenkin ainakin itselleni positii-
vinen kokemus siitä, mitä työmme voi välillä olla. Tosin vastaavia kuvauskeikkoja tulee vain 
muutamia vuodessa. Se on kuitenkin esimerkki keikasta, joka on käytännössä mahdollista 
toteuttaa sanomalehden aikataulun ja budjetin sisällä. Olimme leirillä vain yhden vuorokau-
den, mikä kuitenkin mahdollisti monella tapaa ideaalin työskentelyn. Koenkin, että se näke-
mys, jonka mukaan tällainen työskentely olisi tänä päivänä liian kallista, on harhaanjohtava. 
Enemminkin on kyse siitä, miten toimituksellinen työskentely on järjestetty: minkälaisille 
keikoille annetaan aikaa ja mitkä hoidetaan nopeasti. Kuinka nähdään erilaisten juttutyyppi-
en ja sisältöjen arvo. 
Toinen huomio, jonka haluan tästä viimeisimmästä keikasta tehdä on se, että ennen kuin 
lähdin keikalle, olin seurannut kuvatoimistojen kautta, minkälaista kuvaa leiriltä tulee. Kuva-
toimistojen kuvissa näkyi pakolaisia tappelemassa ruokojonossa, kahakointia poliisin kanssa 
piikkilanka-aitojen keskellä, mutaa ja ankeutta. Tämä kuitenkin oli vain yksi totuus leiristä. 

Taim Mansour, 8, esitteli
Syyrian puntia, jotka hän otti
mukaansa kotoa Alepposta.

Syyrialaispoika Salah, 5, lämmitteli nuotiolla varhain aamulla, kun
lämpötila oli vielä parissa asteessa. Sade muutti pellon mutavelliksi.

valvomaan lapsiaan jatkuvasti.
Joillakin lapsilla on varmuuden
vuoksi kaulassaan nimilappu.

”Ei tämä ole paikka lapsille”,
Chionidou sanoo ja osoittaa ruo-
kajonoa, jossa on juuri puhjen-
nut tappelu. Nuori mies kuristaa
toista ja heittää tämän viereisen
teltan päälle. Teltasta pakenee
pieni tyttö.

Ruokajonot ovat tuntien mit-
taiset, ja turhautuminen herät-
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Suvi Turtiainen HS, teksti

Kaisa Rautaheimo HS, kuvat

Idomeni

TUUTULAULU on vaihtunut kyse-
lytunniksi.

Onko tämä meidän uusi ko-
timme, lapset kyselevät nukku-
maanmenoaikaan vihreässä ku-
politeltassa kreikkalaisella pel-
lolla. Milloin raja avataan, he ky-
syvät parinsadan metrin päässä
Makedonian rajapiikkilangasta,
joka pysyy suljettuna. Syyrialais-
perhe haluaa Saksaan, mutta
reitti on tukossa.

”Lasten kysymykset ovat vai-
kein asia. Mitä sanoisin? Ei mi-
nulla ole vastauksia”, sanoo syy-
rialainen Piman Ali ja katsoo,
kun hänen viisivuotias tyttären-

sä Sama Ibrahim esittää hitti-
piirretyn tunnuskappaletta pi-
meässä leirissä vähän ennen
nukkumaanmenoaikaa.

Tuhansien suomalaistyttöjen
tavoin Sama rakastaa Frozen-sa-
dun Elsaa. Sama laulaa ja tanssii,
mutta äiti ei ole laulanut tuutu-
laulua Syyriasta lähdön jälkeen.

”En pysty. Voin ajatella vain
sitä, miten meidän käy”, Ali sa-
noo.

VIIME vuonna Eurooppa kysyi,
missä ovat naiset ja lapset, kun
yli miljoona ihmistä saapui rajo-
jen yli hakemaan turvapaikkaa.
Miksi valtaosa tulijoista on nuo-
ria miehiä, ihmeteltiin.

Tässä naisia ja lapsia nyt olisi.
Jumissa mutaisella pellolla Krei-
kan ja Makedonian rajalla Ido-
menin pikkukylässä. YK:n pako-
laisjärjestön mukaan 56 prosent-
tia tämänvuotisista Eurooppaan
Välimeren kautta tulevista on
naisia ja lapsia. Unicefin mukaan
heitä on 60 prosenttia.

Samaan aikaan Euroopan
maat yksi toisensa jälkeen tiu-
kentavat rajapolitiikkaansa, vaik-
ka yhteisenä tavoitteena piti olla
sopia pakolaispolitiikasta Turkin
kanssa. 

Ovi Eurooppaan on sulkeutu-
nut naisten ja lasten edestä Krei-
kan ja Makedonian rajalla.

Idomenin rajakylässä pako-
laisia vastassa on raja-aita, jonka
aukeneminen on viime päivinä
muuttunut lottoamiseksi Euroo-
pan eri maiden tempoilevan ra-
japolitiikan vuoksi. Lauantaina
rajakylään oli pakkautunut yli
10 000 ihmistä. 

NÄKYMÄ Idomenissa on kuin
suviseurat helvetistä. Värikkäät
kupoliteltat täplittävät peltoa.
Avustusjärjestöjen isoihin valkoi-
siin telttoihin mahtuu vain mur-
to-osa leirin asukkaista. 

Iso osa leirin asukkaista on
lapsia. Moni on kipeänä. Pimeän
tultua teltoista kuuluu itkua ja
yskimistä. Harvalla on sukat,
kaikilla ei edes kenkiä.

Sää on kuin Suomessa juhan-
nuksena: päivällä on jopa 17 as-
tetta auringossa, mutta yöllä
käydään lähellä nollaa.

Saman veli Iwan, 9, on kuu-
meessa ja nuhassa. Myös sisko
Hilin, 7, on ollut päiviä kipeä
eikä jaksa juuri poistua teltasta.

Pulaa on ruoasta, vaatteista,
pesutiloista ja äidinmaidonkor-
vikkeesta. 

Piman Ali ei ole vaihtanut
vaatteita eikä käynyt suihkussa
kahteen viikkoon. Lapsia hän
pesee kosteuspyyhkeillä.

YK:N alainen pakolaisjärjestö
UNHCR on varoittanut, että Ido-
meniin on syntymässä humani-
taarinen kriisi, jonka Euroopan
unioni on itse aiheuttanut kyvyt-
tömyydellä tehdä yhteistyötä tai
noudattaa jo sovittuja päätöksiä
pakolaisten auttamiseksi.

”Euroopan on nyt aika herätä
ja sijoittaa ihmiset Kreikasta
muualle. Muuten viimevuotinen
toistuu, mutta entistä pahempa-
na kaaoksena ja sekaannukse-
na”, sanoi UNHCR:n edustaja
Vincent Cochetel alkuviikosta.

Riskit ovat viime vuotta suu-
remmat, sillä tänä vuonna liik-
keelle ovat lähteneet erityisen
haavoittuvassa asemassa olevat:
raskaana olevat naiset, imettävät
naiset, pienet lapset äitiensä
kanssa ja yksin tulevat lapset.

Heitä uhkaavat erilaiset vaarat
kuin miehiä. Ihmisoikeusjärjes-
töt ovat raportoineet, että sala-
kuljettajat ovat vaatineet joiltain
naisilta seksiä matkakulujen kat-
tamiseksi. Leirillä miesten jou-
kossa nukkuminen pelottaa.

Syyrian Homsista kolmen lap-
sensa kanssa paennut Swasan
Sabah ei uskalla nukkua, koska
ei halua jättää lapsiaan valvo-
matta. Tai jos nukkuu, niin tel-
tan ovensuussa.

”Voimme odottaa mitä vaaro-
ja tahansa”, sanoo miehensä so-
dassa menettänyt Sabah.

AVUSTUSJÄRJESTÖT ovat pystyt-
täneet Idomeniin teltan lapsille

ja rauhallisen imetyshuoneen
naisille. Synnyttäjät viedään pai-
kalliseen sairaalaan.

”He saavat levätä pari päivää
synnytyksen jälkeen. Mutta sit-
ten moni jatkaa matkaa kävel-
len”, sanoo Pelastakaa lapset
-järjestön edustaja Kyriaki Chio-
nidou Idomenissa. 

Leirissä on paljon naisia yksin
lasten kanssa. Iso ryhmä ovat
myös ilman vanhempia saapuvat

alaikäiset. Euroopan poliisiviras-
to Europol ilmoitti alkuvuodes-
ta, että viime vuoden jäljiltä on
kateissa 10 000 pakolaislasta.

”Kukaan ei tiedä, missä he
ovat”, Chionidou kertoo.

Osa ei todennäköisesti ole ka-
teissa muilta kuin viranomaisil-
ta, mutta osa on päätynyt ihmis-
kaupan uhriksi.

Ympäri leiriä on varoituksia,
joissa vanhempia kehotetaan

tää raivoa myös rajalla. Maanan-
taina leiriläiset yrittivät murtaa
raja-aitaa väkivalloin ja poliisi
torjui yrityksen kyynelkaasulla.

Idomenin leirillä avustava Lää-
kärit ilman rajoja -järjestö kertoi
hoitaneensa kyynelkaasun vuok-
si myös lapsia. Heistä nuorin oli
kuusiviikkoinen vauva.

Miehet ovat lähimpänä Ma-
kedonian raja-aitaa pyrkimässä
eteenpäin – ja eturivissä leiriltä
otetuissa uutiskuvissa. Usein val-
taosa leiristä rajautuu kuvista
pois: heti rajatungoksen takana
lapset pesevät vesihanoilla ham-
paita ja yksi äiti imettää teltan
edustalla.

IDOMENIN leiriin ei haluta pysy-
viä rakennelmia, joten ihmiset
saavat apua ainoastaan vapaaeh-
toisilta ja kansalaisjärjestöiltä.

EU on näkyvästi läsnä vain
rajan toisella puolella: Makedo-
niassa, joka ei ole unionin jäsen.
Rajojen sulkemista vaativat Kes-
ki-Euroopan itäiset maat ovat lä-
hettäneet joukkoja makedonia-
laispoliisin tueksi. Piikkilangan
takana näkyy univormuja, joissa
lukee puolaksi poliisi. 

Ovi Eurooppaan
sulkeutui naisten
ja lasten edestä
Syyrialainen Iwan, 9, on nukkunut kaksi viikkoa
mutaisella pellolla. Pääsy Eurooppaan on epävarmaa.

Euroopan pakolaiskriisi: Viime vuonna valtaosa tulijoista oli miehiä, nyt naisia ja lapsia

Leirinäkymä on
kuin suviseurat
helvetistä.

HS Kreikassa

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA K

Äiti Bushra Mansour saapui poikiensa Taimin, 8, ja Abdulnasserin, 9, kanssa Makedonian rajalle, jonne on
pakkautunut yli 10 000 ihmistä. Perheen isä on Saksassa. Perhe lähti Syyrian Alepposta kuukausi sitten.

Idomenissa on pulaa kaikesta. Ruokajono kestää pahimmillaan tun-
teja, mikä synnyttää raivoa ja tappeluita.

Fakta

Kahdessa
kuukaudessa 
tullut 130 000
A Tammi–helmikuussa Eu-
rooppaan saapui Välimeren
kautta 130 000 ihmistä, mikä
on selvästi enemmän kuin
viime vuoden vastaavana
aikana.
A Merimatkalla on kuollut
vuodenvaihteen jälkeen
ainakin 410 ihmistä.
A Kevään tullen pakolais-
määrien uskotaan kasvavan.
Suurin osa tulijoista on nyt
naisia ja lapsia.

G Lähde: UNHCR

Yhdeksänvuotias syyria-
laispoika Iwan Ibrahim
kävi nukkumaan kupoli-
telttaan Kreikan ja Make-
donian rajalla. Saksaan
pyrkivä kolmilapsinen
perhe on ollut jumissa
kreikkalaiskylässä Ido-
menissa kaksi viikkoa.

Idomenin leiri, Helsingin Sanomat 6.3.2016
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Kuvista oli rajattu pois ihmisten sinnikkyys, ihmisten pelko, ihmisten usko ja toivo. Ymmär-
rän, että kuvatoimistokuvaajat joutuvat kuvaamaan niin yksipuolisesti, koska lehdet haluavat 
ostaa vain sen kaltaista kuvaa. Mutta miten tärkeää onkaan, että uutisointi ei jää näin kapeak-
si. Ainoa lääke siihen on, että paikalle lähetetään lehtien omat kuvaajat tai lehden palkkaamat 
freelancerit, jotka pystyvät etsimään omaa näkökulmaa ja laajentamaan lukijoiden ymmär-
rystä pakolaiskriisistä ja sen seurauksista. 

4.6 Kuvajournalistin tulevaisuus

Kuvajournalistin tekijyyden historia alkaa teknikon roolista; valokuvaaja oli kameran käyttäjä. 
Kuvien kontekstualisointi ja älyllinen analysointi kuului toimituksen tehtäviin. Editointin, johon 
kuului valokuvien valinta, kuvien järjestyksen miettiminen ja taiton suunnittelu, osallistui 
sekä editorit että päätoimittaja. Valokuvaa arvostettiin ja valokuvasta keskusteltiin, mutta itse 
valokuvaaja ei ikinä pyydetty mukaan näihin keskusteluihin. Vuonna 1950 Life`n kuvatoimittaja 
Wilson Hicks moitti lehteään päätoimittajilleen: ”Tässä, hyvät herrat, on vaatimaton huomioni 
tämän päivän valokuvien masentavimmasta ongelmasta: valokuvaajien nousu samalle tasolle 
kuin arvovaltaisten toimittajien. Se on Life-lehden ongelma numero yksi ja luulen, pahoittelut 
suoruudestani, se on myös teidän ongelma numero yksi.” (Willumson 1992, 21) Tämä ei vielä 
kuitenkaan muuttanut Lifen toimituksen käytäntöjä, valokuvaajat kuvasivat ja toimitus teki 
älyllisen analyysin. Myös legendaarinen kuvajournalisti W. Eugene Smith yritti sinnikkäästi 
muuttaa näitä käytäntöjä. Vaikka Smith oli aivan erityisessä asemassa muihin kuvajournalisteihin 
nähden, hän ei onnistunut puuttumaan kuvien editointiin, ja taittoon toivomallaan tavalla. 
Lopulta hän erosi työstään Life-lehden vakituisena kuvaajana, koska lehti meni julkaisemaan 
Smithin kuvaesseen A Man of Mercy  ilman hänen lupaansa. (Willumson 1992, 228-231)
Vuonna 1989 joukko eurooppalaisia valokuvaajia allekirjoittivat manifestin, jossa he puolus-
tivat valokuvaajan tekijyyttä: ”Hän (valokuvaaja) ei ainoastaan näytä maailmaa niin kuin hän 
on sen nähnyt, vaan hän myös tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää maailmaa paremmin ku-
viensa kautta.” Lisäksi allekirjoittaneet korostivat sitä, miten tärkeää on, että valokuvaaja saa 
olla mukana editoimassa kuviaan. He pyysivät lehtien toimitusten huomiota: ”Pyydämme, että 
kaikki vastuussa olevat henkilöt (kuvatoimittajat, AD:t) kunnioittavat editoinnin tärkeyttä ja 
samalla valtuudella kunnioittavat laatua päättäessään kenelle valokuvaajalle he antavat töitä.” 
(Ritchin, 1990, 112)
Ja missä tilanteessa olemme nyt? Aivan samassa kuin Life-lehden toimituksessa vuonna 
1950 tai eurooppalaisten valokuvaajien kirjoittaessaan manifestiaan vuonna 1989. Huvittaa 
ja itkettää. Se, miksi tämä aika on aivan erityinen lehtikuvaajien identiteetin kannalta johtuu 
varmasti osaltaan siitä teknologisesta kehityksestä, että kuka tahansa voi olla valokuvaaja, 
minä hetkenä hyvänsä. 
Tutkija Fred Ritchin haastaa valokuvaajat itse uudelleen miettimään ammattiaan ja minkälai-
sia tulevaisuuden kuvia heillä voi olla. Meillä on ammattitaito täyttää tämä uusi mediatila. 
Se on meidän käsissämme mihin haluamme tämän alan viedä, ja kuinka saada yleisö siitä 
kiinnostumaan. (Ritchin 2013, 6) Ritchin jatkaa näkemystään: ”Ymmärtäessäni valokuvaksen 
katoavan roolin asioita tallentavana, tulisi sitä (valokuvausta) koskevaa määritelmää laajentaa 
– valokuvaajan pitää yhä voimakkaammin lähestyä tulkitsijan roolia eikä tallentajan.” (Ritchin 

Syyrialaistyttö Sama Ibramin, 5, jaksaa nauraa ja leikkiä, vaikka perhe
on asunut teltassa kaksi viikkoa. Isä Bahzad Ibrahim on luvannut
Frozen-animaation prinsessamekon, kunhan perhe pääsee Saksaan.

Irakin Mosulista lähteneet Valentina ja Tatjana pesivät hampaat
Idomenin leirin läheisen motellin vessassa. 

ON NIITÄKIN, joita kaaos auttaa.
Rikollisia salakuljettajia on alka-
nut avustustyöntekijöiden mu-
kaan pyöriä yhä enemmän myös
Idomenissa.

Algeriasta, Gazasta ja Pakista-
nista tulleet ihmiset kertoivat
HS:lle Idomenissa, että salakul-
jettajat pyytävät 700–2 000 eu-
roa sen mukaan, haluavatko he
Itävaltaan asti vai riittääkö opas-
tus metsän läpi Makedoniaan. 

Saman isä Bahzad Ibrahim
maksoi jo 23 000 euroa saadak-
seen perheensä Turkista Kreik-
kaan. Salakuljettajat toivat hei-
dät rekan kyydissä. 

Kyyti oli kumivenettä selvästi

kalliimpi mutta myös turvalli-
sempi. Perhe aikoo odottaa rajan
aukeamista vielä muutaman päi-
vän. Entä jos raja pysyy kiinni?

”Alan ehkä etsiä toista vaihto-
ehtoa”, Ibrahim sanoo. 

Vastausta on vaikea tulkita
muuksi kuin salakuljettajiin tur-
vautumiseksi. Perhe ei näe mui-
ta vaihtoehtoja kuin Saksaan
pääsyn. 

Siellä Samalle on luvattu ostaa
Frozen-prinsessan mekko.

G Tuhannet
lapset ovat
jumissa kreik-

kalaisella pellolla. HS.fi/hstv
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UUTISET

Kreikan puolella on vain kreik-
kalaispoliiseja.

Koska EU ja Kreikka haluaa
ohjata pakolaiset Kreikan käsit-
telykeskuksiin, bussit ja taksit
eivät saa ajaa pakolaisia perille
Idomeniin. Viimeiset kilometrit
– pahimmillaan kymmenet –
kuljetaan jalan. 

Bushra Mansour kävelee
kreikkalaisen pellon poikki ja
kohti leiriä niin rivakasti, että
hänet pitää juosta kiinni. Samaa
reittiä pitkin tulee päivittäin sa-
toja ihmisiä. Lapsia on rinta-
repuissa, sylissä viltteihin käärit-
tynä ja täyteen pakatuissa rat-
taissa.

Taim, 8, ja Abdulnasser, 9,
kävelevät äitinsä rinnalla. Äiti ja
pojat pakenivat Alepposta kuu-
kausi sitten, kun Venäjä kiihdytti
ilmaiskuja Syyrian hallituksen
rinnalla. He tulivat Kreikkaan
Turkin Izmiristä kumiveneellä
salakuljettajien kyydissä.

Reitti näkyy Taimin olka-
laukussa. Hän kaivaa esiin ko-
toaan Alepposta mukaan otta-
mansa FC Barcelona -ranne-
kellon, Syyrian puntia ja Is-
tanbulin metrolipun. Piirustus-
lehtiössä on delfiinejä.

Isoveli Abdulnasser sanoo, et-
tei hengenvaarallinen venemat-
ka Turkin Izmiristä Egeanmeren
yli Kreikkaan pelottanut.

”Haluan vain nähdä isäni.”
Viime tapaamisesta on kulu-

nut kohta vuosi. Isä pakeni sa-
maa reittiä Saksaan yhdeksän
kuukautta sitten. Ideana oli yh-
distää perhe virallista reittiä,
mutta kaikki on kestänyt luultua
pidempään.

Sitten Euroopasta alkoi kan-
tautua uutisia, että perheen-
yhdistämistä halutaan vaikeut-
taa. Suomessakin hallitus kaavai-
lee siihen uusia rajoituksia. 

Kiivainta keskustelua on he-
rättänyt lakiluonnos, että puoli-
son ja kahden lapsen tuominen
Suomeen edellyttäisi 2 600 eu-
ron kuukausituloja.

”Lähdimme, kun kuulimme
että perheenyhdistämistä vai-
keutetaan ja rajoja on alettu sul-
kea”, Nisreen Mansour sanoo.
Hänen miehensä on Bushran
Mansourin veli. Naiset lähtivät
Turkista eri reittejä mutta tapasi-
vat jälleen Idomenissa.

Kumpikin perhe on kotoisin
Syyrian Alepposta. Heillä on hy-

vät perusteet saada turvapaikka
Saksasta, mutta kukaan ei enää
tiedä, mitä dokumentteja rajan-
ylitykseen vaaditaan.

Rajan ylittämisestä on tullut
lottoamista, vaikka Itävallan ja
Baltian maiden viimekuisessa so-
pimuksessa luvattiin päästää syy-
rialaiset ja irakilaiset läpi. Nyt osa
heistäkin käännytetään rajalla vi-
allisten papereiden vuoksi.

Nisreen Mansour näyttää Krei-
kan saarilta saamaansa maahan-
tulopaperia. 

”Nyt he väittävät, että tässä on
vääränvärinen allekirjoitus.”

Säännöt vaihtuvat joka päivä.
Torstaina leirissä kiersi tieto,
että Makedonia ei päästä läpi
syyrialaisia, jos he ovat oleskel-
leet Turkissa yli kuukauden. 

Avustusjärjestöjen mukaan
Makedoniaan on jäänyt ihmisiä
jumiin, sillä Serbia ei ole päästä-
nyt läpi kaikkia syyrialaisia ja
irakilaisia.

Makedonian Helsinki-komi-
tean edustaja Voislav Stoja-
novski sanoo HS:lle pääkaupun-
gista Skopjesta puhelimitse, että
ihmisiltä kysytään rajalla kom-
pakysymyksiä, joihin ei ole oi-
keaa vastausta. Matkan jatkumi-
nen voi jäädä siihen.

”Ei ole mitään yhteistä linjaa.
Jokainen maa tekee mitä ha-
luaa”, Stojanovski sanoo.

EUROOPASTA välittyvä viesti tuli-
joille on kuitenkin entistä sel-
keämpi: te ette ole enää terve-
tulleita Eurooppaan.

”Älkää tulko Eurooppaan”, sa-
noi Eurooppa-neuvoston pu-
heenjohtaja Donald Tusk tors-
taina Kreikan-vierailullaan. 

Hän osoitti sanansa köyhyyttä
pakeneville siirtolaisille.

”Älkää uskoko salakuljettajia.
Älkää riskeeratko henkeänne ja
rahojanne. Se ei ole sen arvois-
ta. Kreikka tai muut Euroopan
maat eivät enää ole kauttakulku-
maita.”

Maanantaina EU-johtajat ja
Turkki neuvottelevat sopimuk-
sesta, jonka mukaan Turkkiin
palautettaisiin kaikki muut kuin
syyrialaiset pakolaiset. 

Idomenin leiriläiset ovat jää-
neet vanhojen ja uusien käytän-
töjen väliin. EU:n kyvyttömyys
johdonmukaiseen pakolaispoli-
tiikkaan on johtanut tilantee-
seen, jossa tuhannet lapset odot-
tavat seuraavaa nytkähdystä
nukkuen mudassa.

Euroopan pakolaiskriisi
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Suvi Turtiainen HS

Idomeni

KREIKAN ja Makedonian raja
on muuttunut Euroopan tulija-
virtojen pullonkaulaksi. 

Kreikan saarille saapuu Tur-
kista keskimäärin parituhatta
ihmistä joka päivä, mutta
Makedonian rajasta pääsee
kohti pohjoisempia Euroopan
maita enää parisataa ihmistä
päivässä. 

Viranomaisten mukaan Krei-
kassa on liikkeellä 30 000 ih-
mistä, jotka uhkaavat jäädä ju-
miin. EU-komissio esitti kulu-
neella viikolla 700 miljoonan
euron hätäapua Kreikalle ja
EU-maille pakolaisten auttami-
seksi.

TILANNE Länsi-Balkanin reitillä
kohti pohjoisempia Euroopan
maita muuttui rajusti pari viik-
koa sitten, kun Itävalta ja Län-
si-Balkanin maat sopivat uusis-
ta rajakäytännöistä. Tapaami-
seen ei kutsuttu Saksaa ja
Kreikkaa, vaikka päätös vaikut-
ti suoraan molempiin maihin.

Itävalta on ilmoittanut otta-
vansa vastaan 80 turvapaikka-
hakemusta päivässä. Maan läpi
saa kulkea 3 200 ihmistä päi-
vässä. Käytännössä läpi pääste-
tään syyrialaisia ja irakilaisia.

Perusteluksi liittokansleri
Ferner Faymann ilmoitti, ettei
Itävalta halua Saksaan aikovien
siirtolaisten ”odotushuoneek-
si”. Nyt odotushuone on kreik-
kalaisilla pelloilla Makedonian
rajalla.

TULIJOIDEN reitin katkeaminen
Balkanille näkyy Ruotsissa ja
Suomessa asti.

Ruotsiin rekisteröitiin tors-
taina 106 turvapaikanhakijaa.
Suomeen hakemuksen jätti
torstaina kahdeksan ihmistä,
jotka olivat todennäköisesti
saapuneet Venäjän rajan yli
aiemmin. Tiistain jälkeen Venä-
jän rajan yli ei ole tullut turva-
paikanhakijoita.

Maahanmuuttoviraston mu-
kaan myös Suomessa näkyy,
että tänä vuonna liikkeellä on
entistä runsaammin naisia ja
lapsia. Suomeen saapuu nyt
enemmän perheitä kuin viime
vuonna, jolloin valtaosa tuli-
joista oli miehiä.

Eurooppaan tulevien pako-
laisten määrä vaikuttaa alku-
vuoden määrien perusteella
kasvavan suuremmaksi kuin
viime vuonna. Tammi–helmi-
kuussa Välimeren kautta Eu-
rooppaan tuli YK:n pakolais-
järjestön UNHCR:n mukaan
130 000 ihmistä. Viime vuonna
suurin piirtein saman verran
tuli puolessa vuodessa.

Suomeen
ja Ruotsiin
yltää enää
harva

K JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Uudet rajakäytännöt
ovat katkaisseet
matkan nyt, kun
liikkeellä on etenkin
naisia ja lapsia. Poliisi
vahti Makedonian-
vastaista rajaa.

Idomenin leiri, Helsingin Sanomat 6.3.2016
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2013, 48) Ritchinin mielestä uuden median aikana, jolloin kaikilla on kamera aina taskussa, 
on tietyllä tavalla tuonut ammattikuvaajille myös vapauden perinteisestä roolistaan uutisten 
tallentajana. Ammattilaiset voivat olla etsimässä jotain kiinnostavampaa. Heidän pitäisi avata 
uusia näkökulmia maailmaan ja yllättää katsojansa, jollain sellaisella, mitä he eivät olisi edes 
voineet kuvitella. Tätä kautta syntyneet valokuvat herättävät kysymyksiä ja myös sitouttavat 
katsojan paremmin kohteeseensa. (Ritchin 2013, 48).
Haluan pysyä positiivisena ja olen Ritchinin kanssa hyvin paljon samaa mieltä siitä, että 
meidän tulee tulevaisuudessa hyvin tarkkaan miettiä miten ja mihin ammattitaitoamme 
käytämme. Meidän ja lehtien toimitusten pitää miettiä, minkälaisissa kuvauksissa ammatti-
taitoamme kannattaa käyttää, ja milloin taas kannattaa käyttää kuvatoimistokuvaa, amatööri-
kuvaa tai antaa toimittajalle kamera ja milloin kuvaa ei tarvita ollenkaan. Lehtien kuvamaailma 
olisi hyvä hierarkisoida ja miettiä hyvin tarkkaan jokaisen kuvan funktio, ja tätä kautta löytää 
sopivat kohteet, joissa säästää ja joihin panostaa kunnolla. Tämä mielestäni nostaisi valokuvan 
ja valokuvaajan arvoa sekä lehden brändiä. Se olisi kilpailuvaltti internetin tuomaa hallitsematonta 
kuvatulvaa vastaan. Toinen kysymys on se, että onko kuvajournalismi enää lehtien agendalla. 
Haluavatko lehdet panostaa siihen? Näkevätkö he laadukkaan kuvajournalismin myyntivalttina? 
Kuvajournalistinen kuva on saanut monta kilpailijaa rinnalleen: video, 3D kuvat, 360-kuvat, 
infografiikka. Minkä roolin valokuvaaja ja valokuva ottavat tässä yhtälössä?
Monet kuvaajista ovat tehneet päätöksen ja siirtyneet lehtityöstä freelancereiksi pystyäkseen 
tekemään omia dokumentaarisia projektejaan. Myös maailman tunnetuin kuvajournalis-
mikilpailu World Press Photo huomasi tämän muutoksen ja lanseerasi tänä vuonna ensim-
mäistä kertaa kilpailukategorian Long Term Project. Kilpailun pääsihteeri David Campbell 
kommentoi uutta kategoriaa BBC:n haastattelussa seuraavasti: “Uusi kilpailukategoria hei-
jastaa sitä muutosta, mitä valokuvauksen kentällä tapahtuu ja sitä, miten valokuvaajat ovat 
alkaneet työstää pitkäkestoisia henkilökohtaisia projekteja ja syvällistä tutkivaa journalis-
mia... Kategoria luotiin vastaamaan nykymaailman ilmiöön, jossa iso osa dokumentaarisesta 
valokuvauksesta ja visuaalisesta kuvakerronnasta tapahtuu. (Padley 2016, verkkojulkaisu)
Monet itsenäiset valokuvaajat tekevät nyt sitä, mitä aikaisemmin pidettiin lehtien tehtävänä. 
Esimerkiksi valokuvaaja Rob Honstra teki kollegansa Arnold van Bruggenin kanssa monen vuo-
den projektin Sotshissa Venäjällä siitä, miten olympiaunelma vaikutti Sotshin ympäristöön ja 
sen asukkaisiin. Projektia pystyi maksua vastaan seuraamaan internetissä ja siitä julkaistiin 
lopuksi kirja. Valokuvaaja Peter Van Agtmael kuvasi yli kymmenen vuotta omaa projektia 9/11 
terrori-iskujen jälkeisestä maailmasta ja lopulta teki siitä kirjan. Hän kertoo motiiveistaan 
näin: “Syytän hyvin pitkälle mediaa siitä ettei syvällinen perspektiivi asioihin ja ilmiöihin ole 
tullut esiin. Se on osasyy siihen, miksi valokuvaajat on pakotettu tekemään kirjoja; he haluavat 
tuoda aiheensa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti esiin. Olin niin kiintynyt omaan näke-
mykseeni aiheesta, verrattuna siihen mitä näin uutismedioissa. Kaikki mikä oli minulle 
merkityksellistä, kaikki se kokemus, joka oli vaikuttanut minuun, ei näkynyt lehtien sivuilla. 
Yksinkertaisesti siitä ei kerrottu mitään.” (Kamber 2013, verkkojulkaisu) 
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5 YHTEENVETO

Lähdin kuvaamaan pitkää dokumentaarista projektia, koska koin turhautumista lehtityötäni 
kohtaan. Koin, että liian paljon ammattitaidostani jää käyttämättä. Oli päiviä, jolloin mietin, 
että kaipaan vain jotain ajateltavaa, ihan mitä tahansa, en jaksa tätä työtä muuten. Lisäksi 
koin surua valokuvaa kohtaan. Se näyttäytyi leikattavana, liimattava muotona toimitussihteerien, 
uutispäälliköiden ja taittajien näytöillä. Halusin löytää valokuvan uudelleen ja sen, mitä se 
parhaimmillaan on. Päätin että dokumentaarisessa projektissani toteutan kaikkea sitä, mitä 
lehtityössäni jäin kaipaamaan. Kerroin luvusssa 3, siitä työskentelyprosessista, jonka löysin 
työstäessäni Pojat-projektia. Näen sen ennen kaikkea prosessina, jossa valokuva on keskiössä, 
prosessina, jossa syntyy parhaimmat mahdolliset valokuvat. Tämä prosessi oli mahdollinen, 
koska minulla ei ollut aikataulua, ja myös olin saanut rahoituksen työskentelyyn ulkopuolelta. 
Pohdin, pystyykö vastaavan työskentelytavan siirtämään lehtikuvamaailmaan tai edes pystyykö 
sen analysointi antamaan jotain, mistä lehtikuvamaailma voisi ottaa opikseen. 
Luvussa neljä kävin läpi minkälaisia kuvauskeikkani ovat Helsingin Sanomissa. Analysoin 
niitä dokumentaarisen projektini kautta ja ymmärsin, että useimmilla keikoilla en käytä 
kovinkaan paljon ammattitaitoani ja lehtikuvan rooliksi jää liian usein tekstin kuvittaminen. 
Kiristyvässä kilpailussa kaikkien lehtitalojen pitää päättää, mihin ne panostavat ja mistä 
ne leikkaavat. Näen tämän ajan taitekohtana, jossa lehtitalojen pitää uudelleen määritellä, 
mikä on heidän suhteensa kuvajournalismiin. Näkevätkö he valokuvat vain juttujen kuvitta-
jana, jolloin kuvatuotannon pystyy varmasti paljon ekonomisemmin tuottamaan kuin nyt? 
Vai näkevätkö he kuvajournalismin itsenäisen arvon, jolloin siihen kannattaa panostaa 
entisestään? Jos lehdet kallistuvat valokuvan kuvittavaan rooliin, on hyvin todennäköistä, 
että toimittajat itse rupeavat kuvaamaan juttunsa ja kuvatoimistokuvien käyttö lisääntyy. Jos 
taas kuvajournalismi nähdään vahvuutena ja asiana, johon tulisi panostaa, toimituksellinen 
työskentely pitää mielestäni suunnitella uudelleen niin, että kuvat nähdään osana sisällön-
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tuotantoa ja kuvajournalistien ääni pääsee kuuluviin. Tällöin kuvaajat tulisi ottaa mukaan 
juttujen suunnitteluprosessiin, he osallistuisivat aiheiden ja näkökulmien etsintään, kuvauk-
sille annettaisiin aikaa (edes se yksi päivä) ja kuvien editointiin panostettaisiin. 
Mielestäni pitkässä dokumentaarisessa projektissa tarvitaan subjektiivisempi lähestymista-
paa aiheeseensa kuin lehtityössä, mutta muuten koen, että edellä mainitsemani etsinnän, 
läsnäolon, ymmärryksen ja editoinnin työvaiheet ovat helposti siirrettävissä kuvajournalistin 
työhön. Ei samassa laajuudessa, mutta lehtimaailman tarjoamissa vaihtelevissa puitteissa.
Pohtiessani kuvajournalistin mahdollisia tulevaisuuskuvia historiaperspektiivissä ymmärsin, 
että kuvajournalistien rooli toimituksien sisällä on koko kuvajournalismin historian ajan 
ollut  häilyvä. Mutta se, mikä tästä ajasta ehdottomasti nousee esiin, on valokuvaajien vahva 
tekijyys pitkien dokumentaaristen projektien tekijöinä. Heistä on tullut riippumattomia isoja 
mediainstituutioita kohtaan. Heillä on omat julkaisukanavansa, omat markkinointinsa ja omat 
sosiaalisen median profiilinsa. Ja ennen kaikkea heillä on voimakas halu kertoa maailmasta 
jotain isompaa ja persoonallisempaa kuin, mitä he pystyisivät isojen lehtitalojen kuvaajina 
kertomaan. Tällä hetkellä suuri osa harjoittaa toimintaansa palkinnoin ja apurahoin eli kes-
tävä ansaintalogiikka on vielä haussa, mutta sinnikkyys on mieletöntä. 
Omaan ammatilliseen tulevaisuuteeni suhtaudun hieman kaksijakoisesti.  Nautin todella pal-
jon lehtityöstäni Helsingin Sanomissa, vaikka samalla koen siitä monesti turhautuneisuutta. 
Haluaisin uskoa siihen, että hyvä kuvajournalismi saa tulevaisuudessa ansaitsemansa arvon 
myös isojen lehtitalojen sisällä. Nautin erittäin paljon pitkän dokumenttiprojektin tekemisestä. 
Pojat-projektin myötä tekijyyteni vahvistui. Koin työni merkitykselliseksi. Ymmärrän nyt 
paremmin, minkälaiset asiat ja ilmiöt minua valokuvaajana kiehtovat ja miten niitä haluaisin 
valokuvallisesti käsitellä. Toivoisin siis, että myös jatkossakin pystyisin yhdistämään lehti-
työn ja pitkien dokumenttiprojektien tekemisen. Projektien pitää vain olla tarpeeksi pitkiä, 
vähintään kaksivuotisia. 
Mitä ikinä työkentässämme, työkaluissamme ja työmaailmassamme tapahtuukaan tulevien 
vuosien aikana, uskon suuresti kunnioittamani valokuvaajan Eugene Richardsin sanoihin: ”…
the only way that I think people can really make a statement or do anything that’s of any value 
today is just to not lose their personality.” (Reznik 2011, verkkojulkaisu)
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