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} Mass Communication Research (MCR) 
} Kokeellisin tutkimuskeinoin pyritään 

selvittelemään median (haitta)vaikutuksia. 
Laskennallisia joukkoviestintätutkimuksia. 

} Katsoja nähdään passiivisena 
vastaanottajana, jota voi manipuloida. 
(”sohvaperunat”) 

} Televisio määrittelee totuuden - > 
manipulaatio 
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} Käyttäjä nähdään aktiivisena. 
} Kulttuurintutkimuksen yleiset periaatteet: katsojan tausta 

vaikuttaa tulkintoihin. 
} Hyväksyttään mielihyvä (= viihdekin on tärkeää ja 

tutkimisen arvoista) 
} Romanian vallankumous 1989 taitekohta: (Hietala ym. 

Turussa) Televisiouutisointi rakensi tarinan, jota 
seurattiin lähetyksestä toiseen: 

} ”Paha sai palkkansa.”  YLE:n asema horjui. Aikaisemmin 
uutiset miellettiin puhtaasti objektiiviseksi 
asiaohjelmaksi. 

} - > Asiaohjelmatkin kertovat mediasatuja. Tarinan 
merkitys (narratologia) korostui kaikessa ohjelmistossa. 

} Hietala: radio/televisio mielletään perheenjäseneksi ja 
tarinankertojaksi:  ”yhteinen iltanuotio”. Uutisankkuri/tv- 
kuuluttaja puhuttelee me-te-akselilla. 

} vrt. 2009: nuoret eivät katso televisiota! 
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} Televisio on perhekeskeinen media ja osa 
kodin sisustusta. 

} Katselu ei edellytä kodista poistumista vaan TV 
on osa katsojan arkea. 

} Ydinperheen päivärytmiin sovitettu PRIME TIME 
(Suomi 19 – 22), jolloin esitetään koko perheen 
ohjelmia. Kallista ohjelma-aikaa. 

} Ei ”elämää suurempia” ominaisuuksia kuten 
elokuvalla. 

} Elokuvaa tuijotetaan (gaze), televisiota 
silmäillään (glanze) 
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◦ Viestintä suunnataan laajoille joukoille. Lähettäjä ei 
voi vaikuttaa vastaanottajien määrään. 
◦ Yksisuuntaista, ei vuorovaikutusta. vrt. 2009: 

vuorovaikutteisuutta yritetään, esim. BB-talo 
◦ Ohjelmakeskeisyys 
◦ Toiminnat perustuvat peräkkäisiin vaiheisiin: alku – 

keskikohta –loppu 
◦ TV:n peruskokemus muodostuu peräkkäisestä ääni- 

ja kuvavirrasta (flow) 
◦ Eri tyypit samankaltaistuvat – 2009 yhä voimistuva 

trendi 
◦ Televisioilmaisu  muodostuu segmenteistä = 

draamallis-kerronnallinen perusyksikkö, n. 10 
minuuttia tai esim. mainos. 

◦ Viestintä suunnataan laajoille joukoille. Lähettäjä ei 
voi vaikuttaa vastaanottajien määrään. 
◦ Yksisuuntaista, ei vuorovaikutusta. vrt. 2009: 

vuorovaikutteisuutta yritetään, esim. BB-talo 
◦ Ohjelmakeskeisyys 
◦ Toiminnat perustuvat peräkkäisiin vaiheisiin: alku – 

keskikohta –loppu 
◦ TV:n peruskokemus muodostuu peräkkäisestä ääni- 

ja kuvavirrasta (flow) 
◦ Eri tyypit samankaltaistuvat – 2009 yhä voimistuva 

trendi 
◦ Televisioilmaisu  muodostuu segmenteistä = 

draamallis-kerronnallinen perusyksikkö, n. 10 
minuuttia tai esim. mainos. 

◦ Viestintä suunnataan laajoille joukoille. Lähettäjä ei 
voi vaikuttaa vastaanottajien määrään. 
◦ Yksisuuntaista, ei vuorovaikutusta. vrt. 2009: 

vuorovaikutteisuutta yritetään, esim. BB-talo 
◦ Ohjelmakeskeisyys 
◦ Toiminnat perustuvat peräkkäisiin vaiheisiin: alku – 

keskikohta –loppu 
◦ TV:n peruskokemus muodostuu peräkkäisestä ääni- 

ja kuvavirrasta (flow) 
◦ Eri tyypit samankaltaistuvat – 2009 yhä voimistuva 

trendi 
◦ Televisioilmaisu  muodostuu segmenteistä = 

draamallis-kerronnallinen perusyksikkö, n. 10 
minuuttia tai esim. mainos. 

TV:n peruskokemus muodostuu peräkkäisestä ääni- 

Eri tyypit samankaltaistuvat – 2009 yhä voimistuva 

Televisioilmaisu  muodostuu segmenteistä = 
kerronnallinen perusyksikkö, n. 10 

minuuttia tai esim. mainos.



} Mihin realityn suosio perustuu? 
} Tirkistely, samaistuminen, nolaamisen katselu 
} Arkisuus 
} Faktan ja fiktion raja hämärä -> faction, 

edutainment, 
} Ohjelmatyyppien samanlaistuminen 

} Mihin realityn suosio perustuu? 
} Tirkistely, samaistuminen, nolaamisen katselu 
} Arkisuus 
} Faktan ja fiktion raja hämärä -> faction, 

edutainment, 
} Ohjelmatyyppien samanlaistuminen 

} Mihin realityn suosio perustuu? 
} Tirkistely, samaistuminen, nolaamisen katselu 
} Arkisuus 
} Faktan ja fiktion raja hämärä -> faction, 

edutainment, 
} Ohjelmatyyppien samanlaistuminen Ohjelmatyyppien samanlaistuminen



} Säilyykö television asema? 
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mediamuotojen tullessa 
} Erityvätkö yleisöt entisestään? 
} Tasku-tv, mobiiliviestintä…? 
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