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Tutkimus selvitti, millainen julkisuuskuva Tampereen kaupungista välittyi paikallis-
ten viestinten jutuissa keväällä 2004 ja miten kaupungin mediatiedottaminen vaikutti 
viestinten jutuntekoprosessiin. Tutkimus tarkasteli tiedottavan organisaation ja tiedo-
tusvälineen moniulotteista suhdetta journalismin synnyttämiseksi, vallan ja sen vah-
tikoiran suhdetta. Tiedotteiden läpimenoa ja vaikuttamista viestimiin ei ole viime 
vuosina juuri tutkittu. Millaisena toiminta näyttäytyy nyt, kun organisaatiot tiedotta-
vat yhä enemmän ja toimituksissa lisääntyy kiire saada sivut ja lähetykset täyteen? 
 
Tutkimusaineistona olivat viiden viikon aikana maakuntalehti Aamulehdessä, kau-
punkilehti Tamperelaisessa, YLEn Hämeen uutisissa (tv-) ja TV-Tampereen Pirkan-
maan tv-uutisissa julkaistut Tampereen kaupunkia käsittelevät jutut (740 kpl), kau-
pungin samalla ajalla julkaisemat mediatiedotteet (99 kpl) ja edellä mainittujen vies-
tinten sekä kaupunginosalehti Hervannan Sanomien ja paikallisradio Radio 957:n 
toimitusten edustajien teemahaastattelut (7 kpl). Jutuista tutkittiin määrällisellä sisäl-
lönanalyysilla muun muassa, pohjautuivatko jutut ja missä määrin kaupungin tiedot-
teisiin, mitä aihepiirejä jutut käsittelivät, miten jutut olivat mediassa esillä ja mikä oli 
juttujen sävy kaupunkia kohtaan. Teemahaastatteluilla haettiin tietoa toimitusten 
journalistisista näkemyksistä, tavoitteista ja käytännöistä.  
 
Tutkimuksen mukaan Tampereen kaupunkia koskeva mediajulkisuus on pääosin 
neutraalisti kaupunkiin suhtautuvaa uutisjournalismia, joka useimmiten käsittelee 
kaavoitusta, katuja ja liikennettä. Paikallinen media on kaupungille hyvä tiedonväli-
tyksen resurssi ja kaupunki on medialle hyvä rutiinilähde. Kaupungin tiedotteista 
menee kaikissa viestimissä läpi keskimäärin 40 prosenttia. Tiedotteilla ei kuitenkaan 
juuri voi vaikuttaa syntyviin juttuihin, vaan tiedotteen tärkein ominaisuus on aihe, 
joka ylittää uutiskynnyksen. Suurin osa viestinten jutuista syntyy kuitenkin muista 
kuin kaupungin tiedotteiden tarjoamista aiheista, esimerkiksi esityslistojen pohjalta. 
 
Kaupunkia koskeva mediajulkisuus on neutraaliudessaan turvallista kaupungin jul-
kisuuskuvalle, varsinkin, kun toimitukset kiireessä julkaisevat tiedotteita usein lähes 
sellaisenaan. Julkisen keskustelun sekä kuntalaisten tiedonsaannin ja osallistumisen 
kannalta mediassa voisi käsitellä kaupungin asioita nykyistä moninäkökulmaisemmin 
ja kriittisemmin. Kaupungin tiedotteissa voitaisiin tuoda monipuolisemmin esille eri 
aihepiirejä. 
 
Hakutermit: mediajulkisuus, julkisuuskuva, journalismi, julkisuudenhallinta, tiedo-
tusvälineet, tiedottaminen, julkishallinto 
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1. Johdanto 
 

Pro gradu -tutkielmani tarkastelee Tampereen kaupungin esiintymistä paikallisessa 

joukkoviestintäjulkisuudessa keväällä 2004: Tampereen seudun keskeisissä Tampe-

reen asioita uutisoivissa viestimissä eli Aamulehdessä, Tamperelaisessa, YLEn Hä-

meen uutisissa (tv-) ja TV-Tampereen (nykyisin TVT Tampere) Pirkanmaan tv-

uutisissa. Tutkimukseni ydinkysymykset voi kiteyttää seuraavasti: Millainen jul-

kisuuskuva Tampereen kaupungista välittyy paikallisen median kautta, kun tarkastel-

laan kaupunkia koskevien juttujen yleispiirteitä ja juttujen sisältämiä sävyjä kaupun-

kia kohtaan? Miten kaupungin oma tiedottaminen vaikuttaa julkisuuskuvaan? 

 

Tutkimusaineistonani ovat kaupungin tiedotteet, Aamulehden, Tamperelaisen, TV-

Tampereen Pirkanmaan tv-uutisten ja YLEn Hämeen uutisten julkaisemat kaupun-

kiin liittyvät jutut ja lehtien osalta yleisönosastokirjoitukset sekä em. viestinten edus-

tajien teemahaastatteluaineistot. Lisäksi olen haastatellut Hervannan Sanomien ja 

Radio 957:n edustajat. Tiedotusvälineiden edustajien teemahaastatteluilla pyrin ke-

räämään tietoa siitä, miten tiedotusvälineet itse kokevat roolinsa kunnallisasioiden 

uutisoijina ja miten ne suhtautuvat kaupungin tiedottamiseen ja imagon rakentami-

seen. Kaupungin tiedotteet käyn läpi sillä silmällä, että määrittelen, mitkä niistä ja 

missä määrin ovat toimineet viestinten juttujen lähteinä tai mahdollisesti ideanantaji-

na. Tärkein tutkimusaineistoni ovat kaupunkiin liittyvät jutut. Tarkastelen niitä mää-

rällisen sisällönanalyysin keinoin. 

 

Luvussa 2 esittelen pro graduni aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta ja teoreettista 

viitekehystä. Keskeisiä käsitteitä tutkimuksessani ovat tiedottaminen sekä journalis-

mi, julkisuuskuva ja julkisuuden hallinta. Luvussa 2 on jo mukana tiedotusvälineiden 

edustajilta teemahaastatteluilla keräämääni aineistoa: esittelen sen perusteella viestin-

ten uutiskriteerit ja toimituskäytännöt. Luvussa 3 esittelen tutkimusaineistoni ja käyt-

tämäni metodit sekä pohdin metodivalinnan onnistumista: pystyinkö vastaamaan tut-

kimuskysymyksiini käyttämilläni metodeilla? Luku 4 sisältää tutkimukseni empi-

riaosuuden: siinä kerron tutkimustulokset, havainnollistan niitä esimerkein ja pohdin 

tulosten syitä ja merkittävyyttä. Luvussa 5 kokoan tutkimusprosessin ja sen keskeiset 

tulokset yhteen, pohdin niitä yhteiskunnallista todellisuutta vasten ja esitän kehitys- 

ja jatkotutkimusehdotuksia. 
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1.1 Lähtökohdat ja tavoitteet 
 

Tutkielmani liittyy sekä journalismin että yhteisöviestinnän tutkimuksen tutkimuspe-

rinteeseen. Tiedottamisen läpimenoa ja vaikuttamista joukkoviestimiin ei ole Suo-

messa kovinkaan paljon tutkittu, ja viimeisestä tämäntyyppisestä tiedotusopin alan 

tutkimuksesta (Miettinen 1977) on aikaa kolmisenkymmentä vuotta (esittelen tutki-

muksia luvussa 2). Rajaan tutkimukseni tiedottavan tahon osalta tiedottamisen � jolla 

tarkoitan lähinnä yksisuuntaista medialle informointia � vaikuttamisen tutkimiseen, 

en markkinoinnin, joten markkinointikampanjoiden vaikutustutkimuksia en käytä 

oman tutkimukseni vertailukohteina enkä taustatietona.  

 

Mielestäni on tärkeää tutkia, millaista on tiedottavan tahon ja joukkoviestinten yh-

teispeli nykyään. On myös aika elvyttää tiedottamisen läpimenon tutkimisen tutki-

musperinne. Miten tämän päivän journalistit suhtautuvat tiedotteisiin ja miten he nii-

tä käsittelevät? Mihin kunnallisjournalismin uutisvalinta perustuu? Tutkimukseni 

auttaa myös organisaatioiden tiedotustoiminnan kehittämisessä. Uskon, että tutki-

mustuloksia Tampereen kaupungin tiedotustoiminnan ja seudun viestinten suhteista 

ja yhteiskäytännöistä journalismin synnyttämiseksi voi jossain määrin yleistää kos-

kemaan muidenkin tiedottavien tahojen ja viestinten yhteistoimintaa, etenkin jul-

kishallinnon organisaatioiden ja viestinten yhteistoimintaa. Tämä on arvokasta tietoa 

yhteiskunnan kahden erityyppisen instituution välisestä yhteistyöstä � kärjistäen sa-

noen vallan ja sen vahtikoiran toiminnasta.  

 

Yhteisöviestintä on viime vuosina muuttunut siten, että organisaatiot viestivät yhä 

enemmän itse suoraan kohderyhmilleen, esimerkiksi Tampereen kaupunki kuntalai-

silleen, muun muassa verkkopalvelujen ja asiakaslehtien kautta. Kuitenkin tiedotus-

välineet ovat ainakin kunnille edelleen tärkein kanava kertoa toiminnastaan kuntalai-

sille ja sidosryhmilleen, sillä median kautta viestit saavuttavat kohderyhmänsä edel-

leen laajimmin (Kunnan viestintä 2004, 25). Kuntalaisista suuri osa varmasti seuraa 

tiedotusvälineistä paikallisia uutisia päivittäin, kun taas kaupungin verkkosivuilla ei 

niin paljon eikä usein vierailla. Viimeisimmän tamperelaisotoksella tehdyn Infocity-

tutkimuksen mukaan 80 prosentilla tamperelaisista on käytössään Internet-yhteys ja 

68 prosenttia heistä käyttää Internetiä päivittäin tai lähes päivittäin. Tampereen kau-

pungin sivuilla on vuonna 2004 käynyt nettiä käyttävistä tamperelaisista 88 prosent-

tia ja heistä viidesosa viikoittain. (eTampere/Infocity 2004 -tutkimus.) Tampereen 
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kaupungin julkisuuskuva on siten pitkälti tiedotusvälineiden muokkaama, joten me-

dia on hyvä tutkimuskohde kaupungin julkisuuskuvan selvittämiseksi. 

 

Pro gradua tehdessäni työskentelin samanaikaisesti verkkoviestintätehtävissä Tampe-

reen kaupungin palveluksessa sekä neljän ja puolen kuukauden ajan Tampereen yli-

opiston Journalismin tutkimusyksikössä tutkijana tekemässä Tampereen kaupungin 

tiedottamiseen liittyvää kaupungin tilaamaa tutkimusraporttia (Aalto 2004). Viimeksi 

mainitussa tutkimuksessa ja pro gradussani käytän samaa aineistomateriaalia, mutta 

näkökulma tutkimuksissa on hieman erilainen: pro graduni painottuu tiedottavan ta-

hon ja journalismin tekijöiden välisten suhteiden ja kaupungin julkisuuskuvan tutki-

miseen, tutkimusraportissa pääpaino on kaupungin tiedottamisen kehittämisessä ja 

tarkastelen lisäksi kaupungin asioista käytävää julkista keskustelua. Luonnollisesti 

pro gradu pyrkii olemaan luonteeltaan tieteellinen tutkimus, kun taas Journalismin 

tutkimusyksikössä laatimani tutkimus on raportti, joka esittelee tutkimustulokset ja 

kehitysehdotukset ilman teoreettisia tai metodisia pohdintoja.  

 

Tutkija-asemani huomioon ottaen olen pyrkinyt tutkiessani olemaan erityisen objek-

tiivinen ja tarkkailemaan valppaasti työtäni siltä varalta, etten tekisi subjektiivisin pe-

rustein kaupungille myötämielistä tai vastamielistä aineiston analysointia tai johto-

päätöksiä. Olen mielestäni osannutkin olla objektiivinen1. Tähän viittaa myös se, että 

Journalismin tutkimusyksikön tutkimusjohtaja Esa Reunanen luokitteli testausmie-

lessä osan aineistoani ja päätyi kanssani enimmäkseen samoihin luokituksiin. 

 

Kaupungin palveluksessa olemisesta on ollut tutkijapositiolleni erittäin paljon hyötyä 

siksi, että tunnen kaupungin hallinnon, päätöksenteon, tehtäväalueet ja viestinnän 

menettelytavat hyvin. Tämä on auttanut esimerkiksi kaupunkia koskevien juttujen ra-

jaamisessa aineistoksi, määrällisen sisällönanalyysin luokittelurungon sekä teema-

haastattelujen kysymysrungon laatimisessa sekä juttujen analysoimisessa.  

                                                 
1 Tosin tutkijahan ei koskaan voi olla täysin objektiivinen. Määrällinen tutkimuskin on suurelta osin 
tutkijan tulkintaa jo siinä vaiheessa, kun hän määrittelee havaintoyksiköstä, kuten jutusta, sopivan ar-
von kullekin muuttujalle. 
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1.2 Tutkimuskysymykset 
 

Tutkimukseni ydintehtävä on selvittää Tampereen kaupungin julkisuuskuvaa paikal-

listen viestinten jutuissa. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

 

- Millainen julkisuuskuva Tampereen kaupungista välittyy paikallisen median 

kautta, kun tarkastellaan kaupunkia koskevien juttujen yleispiirteitä ja juttu-

jen sisältämiä sävyjä kaupunkia kohtaan? 

- Miten kaupungin oma tiedottaminen vaikuttaa julkisuuskuvaan? 

 

Tutkimuskysymykset voidaan jakaa tarkemmin seuraavanlaisiksi alakysymyksiksi: 

 

- Mitä ja miten viestimet kertovat Tampereen kaupungin asioista? 

- Missä määrin ja miten kaupungin tiedotteet menevät läpi viestimissä? 

- Kuinka suuri osa viestinten julkaisemista Tampereen kaupunkia koskevista 

jutuista pohjautuu kaupungin tiedotteisiin? 

- Minkä sävyistä on kaupunkia koskeva joukkoviestintäjulkisuus? 

- Missä määrin jutuissa välittyvät kaupungin strategiset viestit2? 

- Mikä on tiedotteiden vaikutus juttuihin ja mitä muita lähteitä kuin tiedotteita 

jutunteossa käytetään? 

 

                                                 
2 Kaupungin strategiset viestit määrittelen luvussa 4. 
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2. Mediajulkisuus � organisaatioiden ja tiedotusvälineiden yhteis-
työ- ja taistelukenttä 
 

Viestimissä esiintyvien tahojen tavoitteet ovat osin samoja, osin erilaisia kuin 

viestinten tavoitteet. Esimerkiksi Tampereen kaupunki toivoo saavansa tietoja 

toiminnastaan ja ajankohtaisista asioistaan kaupunkilaisille ja sidosryhmilleen 

julkisuuden avustuksella mahdollisimman laajasti, kuntalaisten osallisuutta lisäävästi 

ja arvatenkin mielellään positiivisessa sävyssä. Viestimet puolestaan julkaisevat näitä 

tietoja, koska ne tarvitsevat suurta yleisöä kiinnostavaa aineistoa sivujensa ja 

uutislähetystensä täytteeksi. Viestimet eivät kuitenkaan halua olla pelkkä tiedotuksen 

jatke, vaan ne kokevat olevansa yhteiskunnan toiminnan vahteja, jotka pyrkivät 

valvomaan, että yhteiskunta toimii kansalaisten kannalta hyvällä tavalla. Tämän 

vuoksi viestimet pyrkivät itsenäisesti käsittelemään, valitsemaan ja tulkitsemaan 

niille tarjottua tietoa. Käsittelen tiedottavien tahojen, eli journalismin lähteiden, ja 

tiedotusvälineiden, eli journalismin tekijöiden, välisiä suhteita seuraavissa 

alaluvuissa. Luvuissa käsitellyt teemat menevät osittain päällekkäin ja limittäin 

keskenään ja siten samaa asiaa sivutaan useissa alaluvuissa, mikä kuvaa hyvin 

tiedottavan tahon ja tiedotusvälineen kiinteää yhteistoimintasuhdetta: niitä ei voi 

rottaa sievästi toisistaan edes tekstissä. e 

2.1 Julkinen organisaatio: tiedon tuottajan ja lähteen näkökulma 
 

2.1.1 Tiedottamisen tavoitteet 
 

Viestintätutkimuksen kirjallisuudessa käytetään organisaatioiden viestinnästä kai-

kenkattavan viestintä-käsitteen lisäksi usein käsitteitä organisaatioviestintä, yhteisö-

viestintä, tiedottaminen ja pr-toiminta (suhdetoiminta, public relations). Näistä tie-

dottaminen ja pr-toiminta yleensä käsitetään eri tehtäväalueiksi: Pr tulkitaan pitkän 

aikavälin suhdetoiminnaksi, jolla ylläpidetään hyviä suhteita organisaation yhteis-

työkumppaneihin sekä muokataan näiden mielikuvia organisaatiosta ja vaalitaan or-

ganisaation mainetta (Lehtonen 2002, 19). Tiedottamisen lähtökohdaksi taas Lehto-

nen (emt., 22), samoin kuin Juholin (2001, 18�19), määrittää yleisön informoinnin. 

Informoinnilla Lehtonen tarkoittaa tiedon jakamista esimerkiksi tiedotteilla, verk-

kosivuilla ja erilaisilla raporteilla (Lehtonen 2002, 22). Edellä mainitun kaltainen 

tiedotustoiminta on tyypillistä viranomaisille, järjestöille ja muille julkisyhteisöille 
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dotustoiminta on tyypillistä viranomaisille, järjestöille ja muille julkisyhteisöille sekä 

joillekin yrityksille. (Lehtonen 1998, 119�120). 

 

Juholinin mukaan �[Tiedottamisen] taustalla on ajatus, että yhteisöllä on tarvetta ja 

hyötyä kertoa itsestään ulkopuolisille. Usein tiedotus nähdään varsin yksisuuntaisena 

ja yksipuolisena: yhteisöltä eri sidosryhmille ja yhteisön omista tarpeista lähtevänä�. 

(Juholin 2001, 18�19.) Lehtonen määrittelee yhteisöviestinnän käsitettä seuraavasti: 

 
�Suomen Tiedottajien Liiton (StiL 1997) periaateohjelmassa nimitetään yhteisöviestin-
näksi työyhteisön, organisaation tai muun järjestäytyneen yhteisön yhteistyö- ja kohde-
ryhmilleen suuntaamien viestintätoimenpiteiden kokonaisuutta, joka tukee yhteisön ta-
voitteiden saavuttamista. Yhteisöviestintä-termi on suomessa monimerkityksinen, sillä 
yhtäältä sillä StiL:in tavoin tarkoitetaan organisaatioiden tiedotus�suhdetoimintaa, toi-
saalta sitä on käytetty tarkoittamaan ensi sijassa työyhteisön sisäistä kanssakäymistä ja 
henkilöstön johtamiseen liittyvää viestintää.� (Lehtonen 1998, 119�120.) 

 

Edellä mainituista käsitteistä oman tutkimukseni kannalta olennainen on tiedottami-

nen. Käsitän sen pääasiassa informoivaksi luonteeltaan, joskin siinä joskus on hiukan 

mukana myös markkinoinnin ja pr-toiminnan aineksia: Tiedottaminen ja pr-toiminta 

limittyvät yhä enemmän toisiinsa. Kaikessa organisaatioviestinnässä yleisenä pää-

määränä on lisätä organisaation myönteistä tunnettuutta ja tukea organisaation tavoit-

teiden saavuttamista. (Lehtonen 2002, 19.) Tiedottamisen ja pr:n toisiinsa kytkeyty-

minen liittyy pääasiassa yritysten organisaatioviestintään, mutta pätenee jonkin ver-

ran myös kunnan organisaatioviestintään, kuten Tampereen kaupungin viestintään. 

Tosin tiedottamisen osuus siinä korostuu jo lain määräämän tiedotusvelvollisuuden 

vuoksi: viranomaisten, kuten kuntien, tiedottamista edellyttävät Julkisuuslaki (Jul-

kisuuslaki 1999, erityisesti 5�10 §, 19�20 § ja 22�23 §) ja Kuntalaki (Kuntalaki 

1995, erityisesti 27 § ja 29 §). Julkinen organisaatio noudattaa julkisuusperiaatetta: 

tietyt asiat ja asiakirjat ovat lain perusteella julkisia (Hakala 2000, 91). Julkisuuslain 

(1999) mukaan viranomaisten on paitsi pidettävä tietoa saatavilla myös tiedotettava 

aktiivisesti toiminnastaan, palveluistaan ja yksilöiden sekä yhteisöjen oikeuksista. 

Julkisuuden kautta kansalaiset voivat valvoa viranomaistoiminnan laillisuutta ja de-

mokratian toteutumista (Nieminen 2000, 120). Kuntalaki (1995) velvoittaa kunnan 

tiedottamaan asukkailleen vireillä olevista asioista, niiden valmistelusta, päätöksistä 

ja vaikutuksista sekä järjestämään asukkaille mahdollisuuksia osallistua. Kaavoitus-

asioista tiedottamista säädellään vielä tarkemmin maankäyttö- ja rakennuslaissa. 
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Julkishallinnon keskeiset viestintäfunktiot ovat Hakalan mukaan tiedottaminen kan-

salaisten oikeuksista ja velvollisuuksista, kansalaisten turvallisuuteen liittyvä viestin-

tä, kansalaisten luottamuksen hankinta, kansalaisten kuuleminen ja palvelu sekä kan-

salaistoiminnan aktivointi (Hakala 2000, 95). Julkishallinnon viestinnän tehtävä on 

myös yritysten toimintaedellytysten parantaminen, sillä elinkeinoelämä on julkishal-

linnolle keskeinen yhteistyökumppani ja hallinnon tulisi tukea yhteiskunnan 

taloudellistakin hyvinvointia (Lehtonen 2002, 27). Julkisissakin organisaatioissa 

pidetään imagonrakennusta, koko organisaatiokulttuuriin rakentuvaa �pr-logiikkaa�, 

tärkeänä ja luonnollisena osana toimintaa (Luostarinen 1994, 12). Rainiston mukaan 

�paikkojen� � kuntien, kaupunkien ja kaupunkiseutujen, eli julkisten 

organisaatioiden � on tehokkaasti markkinoitava itseään ja rakennettava itselleen 

vetovoimainen brändi, jotta ne pärjäisivät keskinäisessä ja kansainvälisessä 

kilpailussa yrityksistä ja investoinneista (Rainisto 2004, 9�10). Rainiston mukaan 

paikan markkinointiajattelun tulisi kunnassa ulottua kaikille tasoille (emt., 15). 

Perinteisesti julkishallinnossa tiedottaminen ja pr-toiminta on pyritty erottamaan 

toisistaan, kuten aiemmin olen esittänyt (ks. Lehtosen näkemykset tämän luvun 

alusta). Tutkimuksessani käsitänkin tiedottamisen tavoitteeksi lähinnä 

tiedonvälityksen, joka tosin saattaa olla sävyltään myönteisyyteen tietoisesti pyrkivää 

ja siten pr:ää lähestyvää, ja imagonrakennuksen (tai brändin- tai 

maineenrakennuksen) käsitän omaksi tehtäväalueekseen, johon pyritään pääasiassa 

uilla keinoin kuin mediatiedotteiden avulla. m 

Kuntien osalta myönteiseen julkisuuskuvaan pyrkivä, pr:ää lähestyvä tiedottaminen 

ja kunnan tiedottamisen lakisääteinen kunnallisdemokratiaa ylläpitävä tehtävä ovat 

käytännössä silloin tällöin ristiriidassa keskenään: kunnan on tiedotettava itselleen 

negatiivisestakin asiasta, joka ei ole omiaan pönkittämään myönteistä kuvaa kunnas-

ta. Kunnan tiedottamisessa avoin, kuntalaisten tiedontarvetta palveleva ja osallistu-

mista lisäävä tiedottaminen onkin painoarvoltaan tärkeämpää kuin myönteisen jul-

kisuuskuvan edistäminen. Tampereen kaupungin viestintäohjeissa kuntalaisten palve-

lu ja osallistaminen määritellään tiedottamisen lähtökohdiksi. (Tampereen kaupungin 

viestintäohjeet 2004, 6�7.) Myönteistä julkisuutta kaupunki hakee tietoisesti markki-

nointiviestinnällä (johon sisältyy kaupunkimarkkinointi), esimerkiksi omilla julkai-

suilla, eikä kaupungin viestintäohjeiden mukaan markkinointiviestintää tule kytkeä 

tiedotusvälineiden palveluun. Imagoa rakentava kaupunkimarkkinointi nähdään tie-

dottamisesta erilliseksi tehtäväksi. (Emt., 22.) Mutta tiedottaminenkin on mielestäni 
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kunnan myönteisen imagon rakennusta silloin, kun kerrotaan kunnan kannalta posi-

tiivisesta toiminnasta, vaikka tiedottamisen ensisijainen tehtävä tällöinkin on tiedon-

välitys kuntalaisille. 

 

Onnistunut tiedottaminen hyödyttää organisaatiota. Aulan ja Heinosen (2002, 63�67) 

mukaan hyvä maine � johon myönteisellä julkisuudella pyritään � tekee organisaati-

osta muun muassa vetovoimaisen sijoittajille ja asiakkaille sekä luotettavan bisnes-

kumppanin. Deegan (2002, teoksessa Lehtonen 2002, 20�21) on määritellyt organi-

saation (lähinnä yritysorganisaation) tiedottamiselle 11 eri motiivia, jotka luettelen 

seuraavassa tiivistetysti. Osa niistä pätee myös kuntaorganisaation tiedottamisen mo-

tiiveiksi, toiset enemmän (motiivit 1, 3, 5, 6, 7), toiset vähemmän (motiivit 2, 4, 8�

11): 

 
1. Laki velvoittaa organisaatiota tiedottamaan tietyistä asioista. 
2. Yhteiskunta- ja ympäristötiedottaminen on �oikein� toimimista ja siitä seuraa myös ta-
loudellisia etuja. 
3. Organisaation johto uskoo, että yleisöllä on oikeus saada tietoa organisaatiosta oli siitä 
organisaatiolle hyötyä tai ei. 
4. Organisaatio noudattaa lainansaajana lainanantajan riskienhallinnan edellyttämää tie-
dottamispolitiikkaa. 
5. Organisaatio haluaa mukautua yhteiskunnan odotuksiin ja ansaita yhteiskunnalta oi-
keutuksen toiminnalleen. 
6. Tiedottamishalukkuus on seurausta organisaation saamasta kielteisestä mediajulkisuu-
desta. 
7. Organisaatio hoitaa suhteitaan vaikutusvaltaisiin sidosryhmiinsä ja -osapuoliinsa. 
8. Organisaatio raportoi ympäristöteoistaan ja eettisestä toiminnastaan houkutellakseen 
eettisiä sijoitusrahastoja. 
9. Organisaatio noudattaa tiedottamisessaan elinkeinoelämän yhteisiin koodekseihin pe-
rustuvia tai alan yritysten sopimia periaatteita. 
10. Organisaatio tiedottaa avoimesti tyydyttääkseen viranomaisen odotukset ja torjuak-
seen siten vielä tiukempien säädösten laatimisen. 
11. Organisaatio kilvoittelee jostakin yrityksen tiedottamiselle myönnettävästä palkin-
nosta. 

 

Kunnan tiedottaminen on laissa määrättyä (ks. tarkemmin edeltä), joten motiivi 1 pi-

tää paikkansa kunnankin kohdalla. Motiivit 3 ja 5 pätevät niin ikään: Julkisyhteisö-

jen, kuten kaupungin, tiedottamisen pääkohderyhmä ovat kuntalaiset. Kunnan tärkein 

tiedottamisen tehtävä on jakaa tietoa kuntalaisille paitsi siksi, että kunta on kuntalais-

ten peruspalvelujen tärkein tuottaja, myös siksi, että kuntalaisilla on oikeus tietää, 

miten yhteisiä asioita hoidetaan, ja osallistua sekä vaikuttaa niihin. Kunta hakee toi-

minnalleen oikeutusta kuntalaisilta. (Kunnan viestintä 2004, 7.) Deeganin tiedotus-

motiiveista 6. ja 7. liittyvät kunnan tiedottamisen osalta kunnan imagon rakentami-

seen ja suhdetoimintaan.  
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Julkisyhteisöt pitävät tiedotusvälineitä tärkeimpinä tietonsa levittäjinä suurelle ylei-

sölle (ks. esim. Kunnan viestintä 2004, Tampereen kaupungin viestintäohjeet 2004). 

Viestimet eivät kuitenkaan kaikille organisaatioille ole tärkein eikä ainakaan �

kunnallekaan � ainoa vaikuttamisen kohde, vaan organisaation viestintä koostuu 

myös muun tyyppisestä ulkoisesta viestinnästä, markkinoinnista, yhteydenpidosta si-

dosryhmiin ja sisäisestä viestinnästä (Luostarinen 1994, 66). Lisäksi uuden median 

yleistyminen 1990-luvun puolivälistä lähtien on muuttanut organisaatioviestintää. 

Kotitietokoneiden ja Internet-yhteyksien lisääntymisen myötä myös kunnat ovat ra-

kentaneet omia WWW-sivustojaan ja voivat niiden kautta tarjota tietoa ja palveluja 

suoraan kansalaisille, ilman joukkoviestinten suodatusta. (Nieminen 2000, 125�126.) 

Kaikkia kuntalaisia ei kuitenkaan voida vielä tavoittaa verkon kautta. Verkon selai-

luun tarvittavien päätteiden, kuten tietokoneen, ja verkkoyhteyksien hinnat voivat ol-

la monille kalliita, samoin laitteiden käyttö voi olla liian monimutkaista (Heinonen 

2002, 168�169). McQuail ja Kunelius näkevätkin uuden median pikemminkin perin-

teisten medioiden täydentäjänä kuin niiden korvaajana; uutena vaihtoehtona (McQu-

ail 2000, 118; Kunelius 2003, 203). Samoin Savolainen: �WWW tuo uusia vaihtoeh-

toja tiedonhankintaan ja ajankohtaisten tapahtumien seurantaan, mutta verkkolähteet 

eivät syrjäytä perinteisempiä tiedonlähteitä kuten sanomalehtiä, radiota, televisiota ja 

kirjastoja� (Savolainen 2000, 218). 

 

Organisaatiot esittävät asiansa tiedotteissaan ja verkkosivuillaan omien intressiensä 

mukaisesti eivätkä harjoita moninäkökulmaista journalismia saati tuo kovinkaan her-

kästi esiin itselleen kriittisiä äänenpainoja. McQuail ja Kunelius muistuttavatkin, että 

edelleen tarvitaan journalistista tiedon muokkaamista (McQuail 2000, 120; Kunelius 

2003, 204). Heinosen mukaan �media-ammattilaisten työn merkitys liittyykin yhä 

enemmän tietomassojen ja -virtojen analysointiin sekä näennäisesti irrallisten 

tietopalasten yhteensovittamiseen ja taustoittamiseen� (Heinonen 2002, 176).  

 

Koska tiedotusvälineet edelleen ovat tärkein kaupungin julkisuuskuvan muokkaaja, 

on oleellista tutkia julkisuuskuvaa nimenomaan median tuotteista. Jos tutkisin kau-

pungin imagoa, tarkastelisin myös kaupungin omia julkaisuja ja verkkosivuja saa-

dakseni esiin viitteitä kaupungin itselleen toivomasta imagosta ilman median kritiik-

kiä ja median tarjoamaa suhtautumistapaa organisaatioon. 
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2.1.2 Julkisuuskuva ja julkisuuden hallinta 
 

Organisaatioilla on oikeus vaikuttaa itseään koskevaan julkisuuteen3 ja journalismin 

sisältöön niin kauan kuin keinot ovat lain ja hyvän tavan rajoissa (Luostarinen 1994, 

15). Organisaatioviestinnän näkökulmasta tällainen vaikuttaminen on itsestään sel-

vää, mutta tiedotusvälineiden näkökulmasta ei; viimeksi mainitut yleensä karttavat 

vaikutusyrityksiä, koska kokevat ne journalismin itsenäisyyttä tai ainakin itsenäi-

syyspyrkimystä rapauttavaksi organisaation oman edun ajamiseksi (Karvonen 1997, 

25). Tosin Luostarisen mielestä � minkä itsekin allekirjoitan � kaikki journalistisen 

prosessin osalliset eli lähteet, toimittajat ja yleisöt ovat tavalla tai toisella selvillä 

�julkisuuspelien� luonteesta ja osallisia diskursiivisissa sopimuksissa, joiden perus-

teella journalistiset esitykset rakentuvat (Luostarinen 1994, 65), joten �kriittisten 

journalistien� ja �manipuloivien pr-ammattilaisten� asettaminen mustavalkoiseen 

asetelmaan pelkäksi taistelupariksi on hieman teennäistä. Enemmän kuin vastak-

kainasettelusta kyse on näiden tahojen yhteistoiminnasta julkisuuden kentällä, tosin 

kimurantista sellaisesta, mutta yhteisen diskurssin sisällä.  

 

Viestintätutkimuksessa liikkuu tukku julkisuuteen ja sen hallintaan liittyviä käsittei-

tä: mielikuva, imago ja imagonrakennus, maine ja maineenhallinta, brändi, jul-

kisuuskuva, julkisuuden hallinta, news management. Koska käsiteviidakko on mel-

koinen ja käsitteitä ja niiden eroamista toisistaan ovat jo monet itseäni viisaammat 

määritelleet (ks. esim. Aula & Heinonen 2002, 46�61; Karvonen 2000, 51�74; Leh-

tonen 2002, 41�49), en tässä siihen ryhdy vaan keskityn omaan työhöni parhaiten 

sopiviin käsitteisiin. Käytän termejä julkisuuskuva ja julkisuuden hallinta, sillä ne 

ovat kuvaavimpia tutkimusongelmani kannalta4.  

Käsitän julkisuuskuvan Karvosen pohdintojen mukaiseksi �journalistiseksi kuvaksi, 

joka ilmentää sitä miten jokin merkityksellistetään journalistisessa käytännössä�. 

Julkisuuskuva olisi siten �se merkityksellistämisen tapa, joka jossakin sanomalehtiju-

tussa, televisio-ohjelmassa tai laajemminkin mediaretoriikassa on toteutunut�. Medi-

an tarjoama julkisuuskuva jostakin asiasta ei ole kuitenkaan sama kuin kansalaisen 
                                                 
3 Julkisuuden käsitän tässä yhteydessä Habermasia mukaellen yhteiskunnallisen elämän tilaksi, jossa 
julkinen mielipide muodostuu. Mielipiteen muodostaa yleisö. (Habermas 1992, 23�26.) Julkisuuden 
käsitän tässä joukkotiedotuksen välittämäksi. 
4 Imago ja maine ovat enemmän organisaatioon itseensä liittyviä käsitteitä: organisaation itse itseensä 
liittämiä (tai ansaitsemia) tai sidosryhmien (yleisön) näkemyksiä ja mielikuvia organisaatiosta. Ne ei-
vät ole syntyneet ainoastaan mediaretoriikan avulla vaan organisaation kaikesta vuorovaikutuksesta. 
(Ks. tarkemmin Aula & Heinonen 2002, Karvonen 2000, Lehtonen 2002.) Tutkimuskohteenani on 
kuitenkin nimenomaan median tuotteissaan tarjoama kuva organisaatiosta. 



 11

omaksuma kuva samasta asiasta, sillä kansalainen toki nojaa käsityksensä muihinkin 

viesteihin ja kokemuksiin kuin mediasta saamiinsa. Mutta mediaretoriikka vaikuttaa 

vahvasti kansalaisen käsityksiin, tyrkyttää näkemyksiä ja pitää jotakin tiettyä tapaa 

määritellä todellisuus ensisijaisena muihin nähden. (Karvonen 1997, 31�32.) Median 

avulla ihmiset saavat käsityksen niistäkin yhteiskunnallisista tapahtumista ja proses-

seista, joihin eivät itse voi osallistua. Median kautta pääsee ihmisten tietoisuuteen, 

mistä syystä organisaatiot ovat erittäin kiinnostuneita julkisuuskuvastaan mediassa; 

toivovat tulevansa nähdyiksi siellä sopivassa suhteessa ja esitetyiksi �oikealla retorii-

kalla�. Maksullisilla mainoskampanjoilla organisaatio voi itse määrätä esiintymisen-

sä luonteen mediassa, mutta uutisjulkisuuteen pääseminen on vaikeampaa, koska sii-

hen pääsyä säätelevät journalistiset käytännöt ja intressit, suurimpana kompastuski-

venä median vallanvahtijan rooli. Organisaation kannalta uutisjulkisuuteen pääsy oi-

keassa valossa on kuitenkin mainosjulkisuutta tavoiteltavampaa, sillä uutisjulkisuu-

teen luotetaan enemmän kuin mainosjulkisuuteen. Mediassa esiintyvät organisaatiot 

panostavatkin nykyään journalismin muuttuessa yhä kriittisemmäksi julkisuuden hal-

lintaan (uutisjulkisuuden hallintaan). (Emt., 24.) Tiedotusvälineisiin pääseminen on 

organisaatiolle resurssi, mutta varsinaisesti hyödyllinen vasta silloin, kun organisaa-

tio itse pääsee ohjaamaan itseään koskevan journalismin sisältöä, hallitsemaan sitä. 

(Luostarinen 1994, 49.) Valitulla julkisuuden hallinnan strategiallakin on vaikutuk-

sensa. Julkisuuden hallinnan valinnat ovat organisaatiolle aina riskejä. Oikea valinta 

tukee organisaation tavoitteita, mutta väärä valinta voi tuoda tappiota. (Lehtonen 

2002, 5.) Julkisuus on organisaatiolle siis paitsi mahdollisuus hyötyä, myös riski. 

 

Yksi organisaation julkisuuden hallinnan keinoista on tarjota toimittajille journalis-

min tarpeisiin vetoavaa materiaalia, mediatapahtumia, ja saada sitä kautta myönteistä 

julkisuutta organisaatiolle. Mediaa kiinnostaa tapahtuminen, media mielellään kärjis-

tää, dramatisoi ja yksinkertaistaa asioita, tekee niistä myyviä. Journalismi on usein 

kaupallista toimintaa, jonka tuotteiden tulee houkutella yleisöä ja siten mainostajia. 

Yksittäinen toimittaja taas on kiinnostunut saamaan skuupin ja hän on myös jatku-

vasti riippuvainen lähteistään, jotta saisi ylipäätään mitään juttuja tehtyä. (Journalis-

min riippuvaisuutta juttuaiheita tuottavista lähteistä käsittelen enemmän luvussa 

2.2.1. ) Mediatapahtuma tyydyttää journalismin tarpeita. (Karvonen 1997, 26, 294; 

Luostarinen 1994, 86�87.) Organisaatio onkin julkisuutensa hallinnassa vahvoilla sil-

loin, kun se tuntee journalismin sisäiset toimintaehdot � uutisen ja eri viestintäväli-
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neiden muotokielen, tuotantoaikataulut, taustainformaation tarpeen ja niin edelleen. 

Tällöin organisaatio kykenee palvelemaan kiireistä toimittajaa juuri oikealla tavalla 

ja tarjoamaan tätä houkuttavaa, formaattiin sopivaa materiaalia. Moniin organisaati-

oihin onkin palkattu tiedottamaan entinen toimittaja, joka kokemuksensa perusteella 

tuntee journalismin tarpeet. (Luostarinen 1994, 46.) Edeltävän kiteytetysti sanoen 

�pr-toiminnan taitoa on nähdä ne yhteiskunnalliset ja journalismin sisäiset arvostuk-

set, joihin omien intressien artikulaatiot on sovitettava mahdollisimman myönteisen 

julkisuuden saamiseksi� (emt., 52). Tässäkin on rajoituksensa. Organisaatioiden it-

sestään lähettämien viestien tulee aina perustua totuuteen: �Viestinnällä luodut asso-

siaatiot ja viestinnällä annettuihin lupauksiin perustuva maine muodostavat kuitenkin 

yritykselle vakavan julkisuusriskin silloin, kun sen teot ovat niiden kanssa ristiriidas-

sa.� (Lehtonen 2002, 18; ks. myös Karvonen 2000, 69.) 

 

Luostarinen (1994) on eritellyt organisaation julkisuuden hallinnan strategisia pää-

määriä ja keinoja. Pr-oppaita julkisuuden hallinnasta on tarjolla lukuisia, mutta ne 

keskittyvät tutkimukseni kannalta liiaksi käytännön pr-kikkoihin ja niiden parem-

muusjärjestykseen eivätkä sitä paitsi edusta tieteellistä tutkimusta, joten olen jättänyt 

tällaisen kirjallisuuden tutkimukseni ulkopuolelle. 

 

Luostarisen mukaan journalistisen julkisuuden hallinta liikkuu organisaation eli läh-

teen näkökulmasta kolmella ulottuvuudella: julkisuuteen pääsy, lähtevän sanoman 

kontrolli ja vaikutus. Lähde pyrkii etsimään julkisuudesta tilaa sopivasta paikasta so-

pivaan aikaan niin, että saa sopivan yleisön, ja saa sen aina silloin, kun itse haluaa. 

Lähde myös pyrkii kontrolloimaan sanomisiaan: ihannetilanne lähteelle on saada 

päättää, mitä sanoo, siten, ettei sanottua kommentoida tai editoida. Siten lähteen jul-

kisuuden hallinnan kannalta huonoin tilanne on se, että joutuu vastaamaan toimitta-

jan kysymyksiin ja näitä vastauksia lyhennetään ja kommentoidaan toimituksessa 

jälkeenpäin. Vastausten lyhentäminen kyllä on erittäin tavallista. Kolmannen julki-

suuden hallinnan ulottuvuuden, vaikutuksen, Luostarinen jakaa suoriin ja välillisiin 

vaikutuksiin. Suoraa vaikuttamista on se, että lähde esimerkiksi pyrkii muokkaamaan 

journalismin agendalla olevia aiheita tai yleisön mielipiteitä. Välillistä vaikuttamista 

on esimerkiksi lähteen pyrkimys vahvistaa omaa yhteiskunnallista painoarvoaan; 

vaikutuksen onnistuminen näkyy muun muassa siinä, että toimittajat alkavat tarkas-

tella lähteelle merkityksellistä asiaa lähteen haluamassa tulkintakehyksessä. (Luosta-
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rinen 1994, 67�69.) Nämä kaikki pätevät myös Tampereen kaupungin julkisuuden 

hallinnan tavoitteisiin. En kuitenkaan usko, että monikaan organisaatio todellisuu-

dessa pääsee esimerkiksi kontrolloimaan median kautta julkisuuteen lähtevää itseään 

koskevaa sanomaa, mikä on journalismille asetetun itsenäisyyden ja yhteiskunnan 

valvomisen tehtävän kannalta ihan tervettä. 

 

Organisaation on tehtävä julkisuuden hallinnan järjestelyissään toiminnallisia valin-

toja. On esimerkiksi valittava, ollaanko aktiivisia vai reaktiivisia. Aktiivinen organi-

saatio tavoittelee myönteistä julkisuutta oma-aloitteisesti, esimerkiksi 

henkilökohtaisten toimittajakontaktien avulla ja palvelemalla toimittajia näiden 

tarpeiden mukaisesti (ks. mitä aiemmin tässä luvussa on esitetty mediatapahtumasta). 

Reaktiivinen organisaatio tyytyy vastaamaan toimittajille, kun nämä itse ottavat 

yhteyttä ja kysyvät, tai toimii vain niin sanotuissa damage control -tilanteissa; 

keskittyy vähentämään haitallisen julkisuuden minimiin silloin, kun vahinko on jo 

sattunut. Organisaation on myös päätettävä, toimiiko se julkisuudessa itse uutisten 

synnyttäjänä vai taustalla asiantuntijaroolissa kommentoivana tietolähteenä. 

Organisaatio päättää niin ikään siitä, ketkä organisaatiossa saavat viestiä 

julkisuuteen; viestitäänkö hajauttaen vai keskittäen. Keskitetyssä ratkaisussa vain 

tietyt auktorisoidut henkilöt saavat välittää tietoa julkisuuteen, asioida toimittajien 

kanssa. Tämä vaihtoehto mahdollistaa lähtevän viestin tarkan valvonnan, mutta 

toisaalta etäännyttää tiedon �kentältä� ja byrokratisoi sen. Hajautetussa ratkaisussa 

taas tiedonvälitystä on jalkautettu alemmillekin organisaatiotasoille. Organisaation 

toimintavalintoihin kuuluu myös valinta avoimen ja salaisen jakelun välillä: 

Viestiikö organisaatio julkisuuteen avoimesti niin, että 1) sekä viestin että yleisö ovat 

lähteestä selvillä, vai siten, että 2) vain viestin tuntee lähteen, vai siten, että 3) 

organisaatio ei paljasta itseään ei viestimelle eikä yleisölle? Vaihtoehto 2 on käypä, 

jos kyse on vain taustainformaatiosta tai luottamuksellisesta tiedosta. Kolmas 

vaihtoehto tarkoittaa �mustaa informaatiota�, jonka lähde syöttää julkisuuteen 

piilokanavia käyttäen, yleensä auktoriteettia omaavien, näennäisesti puolueettomien 

bulvaanien kautta. Organisaatio päättää myös, tiedottaako se uutistoimistoille 

assajakeluna vai mediakohtaisesti tiettyjä viestejä kerrallaan. (Emt., 69�72.) m 

Julkisuuden hallinnan keinot voidaan jakaa vielä yleisemmällä tasolla painostaviin, 

rajoittaviin ja suostutteleviin menetelmiin. Painostavat menetelmät voivat olla fyysi-

siä (esimerkiksi toimittajiin kohdistuva väkivalta tai maastakarkotus), taloudellisia 
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(esimerkiksi kuluttaja- tai mainosboikotti tai niillä uhkaaminen), poliittisia (kaikki 

organisoitu yhteiskunnallinen toiminta, jonka tarkoitus on vaikuttaa joukkotiedotuk-

seen, esimerkiksi poliittisten instituutioiden tai kansalaisjärjestöjen poliittinen pai-

nostus tai sillä uhkaaminen) ja ammatillisia (toimittajan tai viestimen työn haittaami-

nen osoittamalla puutteita ammattitaidossa tai itsenäisyydessä). Julkisuuden hallin-

nan rajoittavat menetelmät puolestaan ovat toimia, joilla rajoitetaan toimittajien tie-

don saantia ja tiedon käyttöä. Esimerkiksi organisaatio viivyttää tiedon antamista tai 

antaa vajavaista tietoa, tai pyrkii estämään viestinsä toimituksellisen editoinnin. Eri-

tyisesti sähköisten viestinten osalta se onnistuukin ajoittamalla sanoma niin lähelle 

tiedotusvälineen deadlinea, ettei sitä ehditä enää editoida. Julkisuuden hallinnan 

suostuttelevat menetelmät pitävät sisällään organisaation henkilökohtaiset suhteet 

toimittajiin, toimittajien lahjonnan ja vuodot, mutta ennen kaikkea organisaation tie-

dotustoiminnan suunnittelun sellaiseksi, että se sovittautuu journalismin toiminta- ja 

työsääntöjen vaatimuksiin ja tuottaa toimittajia houkuttelevaa materiaalia. (Emt., 73�

87.) 

 

Tampereen kaupungin viestintäohjeiden (2004) perusteella Tampereen kaupungin 

julkisuuden hallinnan järjestelyihin pätevät kaikki edellä mainitut toiminnalliset va-

linnat. Kaupunki pyrkii olemaan tiedottamisessaan aktiivinen, ja toki myös reaktiivi-

nen, pyrkii sekä synnyttämään uutisia itse että toimimaan taustainformaation antaja-

na sekä pyrkii hajautettuun ja lähteen avoimesti kertovaan tiedonvälitykseen. Itse 

kaupungin viestinnässä työskentelevänä arvioisin, että monissa kaupungin yksiköistä 

tiedotus on enemmän kuitenkin reaktiivista kuin aktiivista ja että kaupunki toimii 

enemmän uutisten tiedonlähteenä kuin niiden synnyttäjänä. Painostavia menetelmiä 

kaupunki tuskin käyttää, ei ainakaan tiedottajatasolla, mutta rajoittavia ja suostuttele-

via menetelmiä jossain määrin, esimerkiksi viranhaltijat ja luottamushenkilöt voivat 

joissain tapauksissa antaa vajavaista tietoa tai viivyttää tiedon antamista tai pyrkiä 

vaikuttamaan mediaan henkilökohtaisilla suhteilla ja vuotamalla. Kaikkien Luostari-

sen esittelemien julkisuudenhallintastrategioiden soveltumista kaupungin tiedotus-

toimintaan ei kuitenkaan kannata pohtia. Monet niistä liittyvät lähinnä �tulenarkojen 

aiheiden� (esimerkiksi USA:n presidentin toiminta) tiedottamiseen, jonka rinnalla 

kaupungin palveluista ja päätöksistä tiedottaminen on hyvinkin puhdasta tiedonväli-

tystä. Julkishallinnon instituutiona kaupunki ei myöskään toiminnallaan joudu juuri 
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kilpailemaan muiden tahojen kanssa kuten yritysmaailmassa kilpaillaan5, mistä syys-

tä manipuloivaa pr-toimintaa ei kaupungilla niinkään tarvita. Tuntumani mukaan 

kaupungin tiedottajat kokevat tiedotustehtävänsä yhteiskunnallisesti tärkeäksi kunta-

laisten palveluksi � mitä se Kuntalain mukaan onkin ja johon kaupungin omat vies-

tintäohjeetkin kehottavat � pikemminkin kuin strategiseksi kaupungin julkisuuskuvan 

manipuloinniksi. Sitä paitsi monet edellä esitellyistä julkisuudenhallintakeinoista 

ovat sellaisia, jotka vaatisivat tietoista paneutumista julkisuuspeleihin ja pr:ään, enkä 

usko ainakaan kaupungin tiedottajien tähän käytännössä edes ehtivän. 

2.2 Tiedotusväline: tiedon tulkitsijan ja välittäjän näkökulma 
 

2.2.1 Journalismin tehtävät ja suhde lähteisiinsä 
 

Journalismi on Hemánuksen määritelmän mukaan 1) osa joukkotiedotusta, 2) vies-

tintää, joka edellyttää teknistä joukkotiedotusvälinettä, 3) ajankohtaisten tosiasiapoh-

jaisina esitettyjen sanomien tuottamista ja 4) itse nuo sanomat (Hemánus 1990, 13�

14). Käsittelen tutkimuksessani journalismia pääasiassa Hemánuksen toisiinsa kiin-

teästi liittyvien määreiden 3. ja 4. näkökulmasta, jonka Kunelius (2003, 21) ilmaisee 

sanoin �ajankohtaista ja faktapohjaista joukkoviestintää�. Tarkastelussani on siis 

journalismin tuottaminen joukkoviestimissä sekä nämä tuotokset itse: paikallisten 

viestinten ammatilliset ja osin eettisetkin käytännöt suhteessa tiedottaviin tahoihin 

sekä viestinten keväällä 2004 (22.3.�25.4.) julkaisemat Tampereen kaupunkia kos-

kevat jutut. 

 

Journalismi on tehtäviensä suhteen �nelijalkainen otus�: se välittää tietoa, kertoo ta-

rinoita, pitää yllä julkista keskustelua ja on julkisen toiminnan resurssi (Kunelius 

2000, 4), halusipa se sitä tai ei. Viimeiseksi mainittu tehtävä tarkoittaa, että erilaiset 

yhteiskunnan järjestäytyneet laitokset, kuten yritykset, julkisyhteisöt ja järjestöt, 

käyttävät journalismia omien tavoitteidensa edistämiseen julkisuudessa. (Ema., 18.) 

Journalismi kuitenkin pyrkii toimimaan itsenäisesti, sillä vain se journalismin tuotta-

ja, jolla on itsenäisen maine, edustaa uskottavasti yleisön ääntä ja näkökulmaa julki-

suudessa; journalismihan pyrkii myös edustamaan suurta yleisöä. Itsenäinen journa-

lismi toimii itsenäisen, journalistisen harkinnan perusteella, ja toimittajat pyrkivät 

                                                 
5 Tosin Tampereen kaupunki on siirtymässä parin vuoden sisällä toiminnassaan tilaaja�tuottaja-
malliin, mistä syystä kaupunginkin yksiköt joutuvat tulevaisuudessa kilpailemaan palvelujen tuottami-
sesta yksityisten yritysten kanssa. 
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suojelemaan tuotoksiaan erilaisilta manipulointi- ja vaikutusyrityksiltä. Tiedottami-

nen, joka aina pyrkii vaikuttamaan siihen, millainen kuva tiedottavasta organisaatios-

ta syntyy toimitukselliseen aineistoon, voi journalistin kannalta näyttää yritykseltä 

puuttua toimitustyön itsenäisyyteen. Kuneliuksen sanoin �toimituksellinen työ ja 

harkinta ikään kuin takaavat journalistisesti tuotetun materiaalin luotettavuuden�. 

(Kunelius 2003, 23�24.) Valitessaan sisältöä julkaistavaksi eli käyttäessään journa-

listista harkintaa toimittaja pohtii asioiden painoarvoa alalla tunnettujen uutiskriteeri-

en pohjalta (emt., 190; ks. Allan 1999, 62�63). Usein nämä kriteerit ovat �hiljaista 

tietoa�, joka opitaan ja peritään kokeneemmilta toimittajilta (Kunelius 1998, 217). 

Uutisvalintaan vaikuttaa myös toimittajan aiempi kokemus uutisenteon pelisäännöis-

tä ja vuorovaikutuksesta tiedonlähteiden kanssa (Allan 1999, 78). Journalismia teh-

dessään toimittaja pyrkii myös noudattamaan hyvää journalistista tapaa, eettisiä oh-

jeita, jotka on määritelty Suomen Journalistiliiton Journalistin ohjeissa (1992). 

 

Journalismi suurimmaksi osaksi välittää muiden instituutioiden tuottamaa tietoa ja on 

riippuvainen siitä, minkä kaiken nämä instituutiot tiedoksi hyväksyvät (Kunelius 

2003, 24, 200�201.) Moderni journalismi ei pystyisi toimimaan nykyisessä laajuu-

dessaan ilman eri organisaatioiden tiedottajien ja pr-henkilöstön tuottamaa raakama-

teriaalia (Luostarinen 1994, 14). Journalismin liikkumatilaa rajoittaa muun muassa 

se, että journalismi on yksityistä liiketoimintaa, informaatioteollisuutta (Kunelius 

2003, 24; Luostarinen 1994, 14). �Viralliset ja yksityiset byrokratiat hallituksista yri-

tyksiin toimittavat journalistisille organisaatioille tietoja halvalla ja tehokkaasti. Ne 

antavat näin myös epäsuoraa taloudellista informaatioavustusta joukkoviestimille. 

Siksi niiden näkemykset pääsevät hallitsemaan julkista keskustelua.� (Kunelius 

2003, 217.) �Rutiinilähteet� helpottavat journalistin työtä ja siksi niiden sanomiset 

julkaistaan usein. Etenkin uutisjournalismin sisältövalintoja selittää se tapa, jolla 

toimitus on suuntautunut yhteiskuntaan: �kenen toimia se seuraa rutiininomaisesti, 

keneltä tai mistä se etsii �tietoa�, kuka näyttäytyy sille �luontevana� kommentaattori-

na, jne.� (Kunelius 1998, 217.) 
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Toimittajien kannalta hyviä lähteitä ovat paitsi sellaiset, jotka tuottavat paljon ja hal-

valla tietoa6, myös luotettavina pidetyt instituutiot. Hyvillä lähteillä on auktoriteettia: 

lähteiden tiedot voidaan esittää uskottaviksi vetoamalla organisaatioon. (Ks. emt., 

218.) �Mitä korkeampi on uutisten kohteen yhteiskunnallinen asema, sitä helpommin 

hänestä syntyy uutinen, olivatpa hänen tekonsa tai sanansa poikkeavia tai eivät� 

(Kunelius 2003, 191). Kunelius viittaa edellä mainitussa henkilöihin, mutta samaa 

voinee soveltaa myös yhteiskunnan eri organisaatioihin, kuten Tampereen kaupun-

kiin. Karvosen sanoin tiedonlähteet ja journalistit ovat �symbioottisessa suhteessa� 

toisiinsa kuin �kukat ja mehiläiset�: �Kun tavara on ehtaa, kannattaa [journalistien] 

tulla aina uudestaan mesilähteelle [tiedonlähteelle]. Lähde puolestaan hyötyy näistä 

käynneistä lisääntyvän tunnettuuden ja hyvien mediasuhteiden muodossa.� (Karvo-

nen 2000, 62�63.) 

 

Edelliseen peilaten Tampereen kaupunki on joukkoviestimille hyvä juttulähde. Kau-

punki � kuntalaisten peruspalvelujen kuten terveydenhuollon ja perusopetuksen pää-

asiallinen tuottaja ja monissa kaupunkilaisten elämään liittyvissä asioissa korkein 

paikallinen yhteiskunnallinen toimija ja päättäjä � jakaa luotettavaa, paikallisille ih-

misille tärkeää ja siksi heitä kiinnostavaa tietoa säännöllisesti. Paikallisviestimet pai-

nottavat sisältövalinnoissaan luonnollisesti paikallista näkökulmaa. Tämä voidaan 

rajata muun muassa maantieteellisesti, eli juttuja tehdään oman alueen aiheista (Huo-

vila 2001, 9). Viestimet myös välittävät tietoa asioista, jotka kiinnostavat ihmisiä 

(emt., 6), tai ainakin pyrkivät siihen. Uutisaiheen valinta on kuitenkin toimittajan 

subjektiivista toimintaa; hän päättää yleisön puolesta, mikä yleisöä kiinnostaa (emt., 

9). Koska yleisön tosiasiallisen kiinnostuksen ja asioista viestimissä uutisoimisen vä-

lissä on toimittaja valintoineen, ei lehdissä aina julkaista artikkeleita yksi yhteen 

yleisön kiinnostuksen kanssa. Yleisö niin ikään on heterogeeninen joukko, jossa eri 

ihmiset ovat kiinnostuneita eri asioista. Toimittajan valintoihin voivat vaikuttaa paitsi 

jo aiemmin mainitsemani uutiskriteerit ja hyvä journalistinen tapa, myös se, kuinka 

hyvin toimittaja tuntee oman alueensa ja sen lukijakunnan. 

 

Edellä esitetty journalismin itsenäisyyden periaate kuuluu käsitykseen ihanteellisesta 

journalismista. Todellisuus, erityisesti kaupallisessa mediassa, on usein raadollisem-

                                                 
6 Tosin määrä ei ole itseisarvo: Jatkuva tapahtumapuffien ja muun markkinointivoittoisen tiedotusma-
teriaalin sataminen toimitukseen ei ole hyvä lähde toimittajalle, joka pyrkii tekemään objektiivisuu-
teen tähtäävää uutisjournalismia. 
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pi, sillä lehdet ja lähetykset on saatava täyteen päivästä toiseen ja mielellään mahdol-

lisimman myyvillä jutuilla, ja tämä on monesti tehtävä kiireessä pienellä porukalla. 

Tällöin ilmainen pr-voittoinenkin materiaali voi houkutella toimittajaa. Tähän liittyen 

Lehtonen toteaa, että �kuva tiedotusvälineistä neljäntenä valtiomahtina ja yhteiskun-

nan vahtikoirana on murenemassa� ja että rooli epäkohtien paljastajana ja yhteiskun-

nallisen keskustelun käynnistäjänä on siirtynyt yhä enemmän erilaisille järjestöille ja 

kansalaisliikkeille. Median tehtäväksi jää näiden herättämän keskustelun muokkaa-

minen yleisöä kiinnostaviksi jutuiksi. (Lehtonen 2002, 58.) Myös Kunelius ja Luos-

tarinen ovat pohtineet journalismin itsenäisyyden vähentymistä sekä journalismin li-

sääntynyttä riippuvuussuhdetta lähteistään, ja he kokevat sen huolestuttavaksi. Kune-

lius jopa käyttää sanaparia �journalismin kriisi�. Journalistien olisikin entistä enem-

män kiinnitettävä ammattikäytännöissään huomiota journalismin itsenäisyyden ta-

voitteeseen ja julkisen keskustelun herättämiseen. Kunelius ja Luostarinen esittävät 

niihin konkreettisiakin keinoja (esimerkiksi lähteen luotettavuuden pohdinta, sen in-

tressien näkyvä erottaminen jutussa, lähteen vastalähteiden käyttö jutussa) (Kunelius 

1998, 218�226; Luostarinen 1994, 249�260.), mutta en paneudu tässä niihin tar-

kemmin; jonkin verran palaan aiheeseen seuraavassa luvussa. Todettakoon, että pyr-

kimys itsenäiseen ja riippumattomaan journalismiin on syytä pitää elinvoimaisena 

paitsi eettisistä, myös taloudellisista syistä. �Journalismi ei voi olla pitkällä aikavälil-

lä kaupallisesti kannattavaa ilman yleisön jonkinasteista luottamusta sen itsenäisyy-

teen.� (Luostarinen 1998, 203.) 

 

Luostarinen korostaa, ettei lähteiden julkisuudenohjailupyrkimysten vaikutuksia 

journalismiin pidä liioitella ja että tiedotusvälineet ja toimittajatkin käyttävät hyväksi 

lähteitä. Kaiken kaikkiaan Luostarisen mukaan suuri osa tiedottajien ja toimittajien 

kohtaamisista on toimittajaa hyödyttävää tavanomaista informaationvaihtoa. (Luosta-

rinen 1994, 14�15.) Olen samaa mieltä. Useimmat Tampereen kaupungin tiedottajis-

ta tuskin pyrkivät jatkuvasti manipuloimaan toimittajia ja ohjailemaan kaupungin 

julkisuutta tiettyihin suuntiin, vaan enimmäkseen päämääränä on informaation jaka-

minen (ks. pohdintani tästä tarkemmin luvusta 2.1.2). Medialle jaettava informaatio 

varmastikin on muokattu tiedottavalle taholle niin myönteiseksi kuin tosiasioihin 

pohjautuen on mahdollista, mutta toimittajalla on velvollisuus harjoittaa lähdekritiik-

kiä, jonka läpi kaunisteltu tiedottaminen ei sellaisenaan mene. 
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Medialla on edelleen myös valta valita teemoja julkisuuteen ja valinnoillaan vahvis-

taa haluamansa yhteiskuntaryhmän näkökulmia, sekä valta tukea omien viiteryhmi-

ensä mielipiteitä ja värittää uutisensa oman arvohierarkiansa mukaisesti (Lehtonen 

2002, 62). Journalismi on siten ennen kaikkea riippuvainen lähteistä yksittäisten ai-

heiden suhteen; jutun näkökulman toimittajat mielellään vaihtavat toiseksi kuin mitä 

organisaatio tarjoaa (esimerkiksi tiedotteessa), jos vain resurssit riittävät. 

 

Luostarinen kuvaa journalismin ja lähteiden suhdetta, monitahoista kilpailutilannetta, 

seuraavasti:  

 
�Yhtäältä tiedotusvälineet kilpailevat siitä, kuka saa käyttöönsä uutisarvoisimmat ja auk-
toritatiivisimmat lähteet. Toisaalta lähteet kilpailevat keskenään journalistisesta jul-
kisuustilasta. Kolmanneksi lähteet kilpailevat journalistien kanssa siitä, kummanko nä-
kökulmat ja sosiaalisen todellisuuden määritykset asettuvat etusijalle ja viimein neljän-
neksi journalistit kilpailevat usein lähteiden kanssa kiusalliseksi tai vahingolliseksi koe-
tun tiedon saamisesta ja tuomisesta julkisen alueelle.� (Luostarinen 1994, 64.) 

 

2.2.2 Miten journalismi torjuu vaikutuspyrkimykset? 
 

Journalismin alan kirjallisuudessa sekä eettisissä ohjeissa (Journalistin ohjeet 1992) 

painotetaan, että toimittajan pitää tunnistaa itseensä kohdistuvat vaikutusyritykset ja 

torjua ne, kuten edellisessä luvussa jo tuotiin esiin. Miten se käytännössä tapahtuu? 

Millä perusteella toimittajan voidaan luottaa tunnistavan vaikutusyritykset? Luostari-

nen (1994) on määritellyt muutamia toimittajien vastastrategioita organisaatioiden 

harjoittamille julkisuuden hallinnan strategioille. Vastastrategiat tukevat journalistis-

ta itsenäisyyttä ja vaikeuttavat lähteiden vaikutusyrityksiä. Vastastrategiat ovat seu-

raavat: 

 

1) Toimittaja ammatti-identiteettinsä (professionaali identiteetti) kautta erottaa itse-

näiset journalistiset intressit eri lähdeorganisaatioiden intresseistä. Toimittaja arvos-

taa oman työnsä yhteiskunnallista merkitystä, mikä tekee hänelle henkisesti mahdol-

liseksi epäillä myös poliittisesti, taloudellisesti tai kulttuurisesti korkeissa asemissa 

olevia henkilöitä. 2) Toimittaja nauttii ammatillista ja oikeudellista suojaa ja on ta-

loudellisesti riippumaton, mitkä seikat suojaavat ulkopuoliselta painostukselta. 3) 

Toimittajalla on mahdollisimman suuri lainsäädännöllinen ja kulttuurinen vapaus 

saada ja käyttää informaatiota sekä suuri julkisuuden alue. 4) Toimittaja pyrkii jour-

nalismin agendan, tematisaatioiden, lähteiden ja yhteiskunnan käsitteellistämisen ta-
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pojen itsenäiseen ja valtaapitävistä instituutioista riippumattomaan valintaan, mikä 

edellyttää koulutusta, kokemusta ja taustatietoja. Jotta lähteiden vaikutusyritykset 

voisi tunnistaa, on osattava kontekstoida lähteiden sanomat historiallisesti ja suhtees-

sa lähteen toimintakenttään ja katsottava asioita eri lähteiden näkökulmista. 5.) Toi-

mittaja pyrkii itsenäiseen tiedonhankintaan, aikataulupäätöksiin, editointiin ja kom-

mentointiin. 6.) Toimittaja pyrkii vastustamaan suostuttelevia julkisuuden hallinnan 

keinoja. Aineiston houkuttavuus ei saa korvata journalistisia kriteerejä. (Luostarinen 

1994, 91.) 

 

Vaikutusyritysten torjuminen ei yleensä näy journalismin tuotoksissa, jutuissa. 

�Journalistien ammattitaitoon kuuluu vaikutusyritysten torjuminen, eikä niillä ole 

tarpeen vaivata yleisöä. Jos ammattitaito horjuu, yleisö on kyllin älykäs havaitakseen 

journalistisen tason laskun ja voi vaihtaa tiedotusvälinettä.� Luultavimmin vastaanot-

tajat eivät useimmiten edes ole kiinnostuneita lähdekritiikistä ja jutun tekoprosessista 

sekä sen vaikutuksista juttuun, vaan itse asiasta. Eksplikoitu lähdekritiikki ei myös-

kään tällä hetkellä kuulu journalismin diskursiivisen sopimuksen mukaiseen esitysta-

paan. Toisaalta lähdekritiikin näkymättömyys voi vääristää viestiä tai painottaa sitä 

jollekin tietylle taholle edulliseksi. (Emt., 93�94.) Mielestäni journalismin tulisi har-

joittaa näkyvää lähdekritiikkiä jutuissa aina, jos on tarvetta, ja aina tulisi suhtautua 

asioihin kyseenalaistaen ja useita eri lähteitä käyttäen, näkyi se lopullisessa jutussa 

tai ei. Tärkein toimittajan ase vaikutusyritysten torpedoimiseksi vaikuttaakin olevan 

toimittajan kyky hakea tietoa useammasta kuin yhdestä lähteestä sekä yleissivistys, 

yhteiskunnan toiminnan tunteminen ja paikallistuntemus. Miten toimittaja voi kon-

tekstoida, jos journalismissa esiintyvät tahot ja niiden yhteiskunnallinen toiminta-

kenttä ovat hänelle täysin vieraita? Käytännön este lähdekritiikille on kuitenkin vies-

tintävälineen koko: jos resurssit ovat vähäiset, ei asioihin ehditä paneutua vaan ote-

taan vastaan puolivalmis materiaali tiedottavalta taholta. Yksittäisen journalistin 

ammattitaidolla ja -etiikalla ei taida siinä tilanteessa olla paljon käyttöä. Tästä päätel-

len voisi kuvitella, että mitä isompi ja vauraampi tiedotusväline, sitä lähdekriittisem-

pää ja syvempää journalismia se tuottaisi � tämä riippuu tietysti myös välineen ylei-

sistä linjauksista ja tavoitteista, myös bisnestavoitteista. 
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2.3 Tapaus Tampere: Tampereen kaupunki ja paikalliset viestimet 
 

2.3.1 Tampereen kaupungin tiedottamisen tavoitteet 
 

Julkisuuslaki (1999) ja Kuntalaki (1995) velvoittavat kunnat ja muut viranomaiset 

tiedottamaan toiminnastaan (ks. tarkemmin luvusta 2.1.1). Tiedon tuottaminen kan-

salaisille ja yhteisöille nähdään jopa yhdeksi julkisen sektorin tärkeimmistä tehtävistä 

(Taavila 2000, 30). Tampereen kaupungin tiedotusta ohjaavat Kuntaliiton viestintä-

ohjeiden (Kunnan viestintä 2004) lisäksi Tampereen kaupungin viestintäohjeet 

(2004). Niiden mukaan kaupungin tiedottamisen tärkein kohderyhmä ovat kuntalai-

set, ja tieto kaupungin toiminnoista välittyy heille parhaiten joukkoviestinten välityk-

sellä. Ohjeissa opastetaan, että tiedotusvälineitä on palveltava �nopeasti, avoimesti, 

asiallisesti, ystävällisesti ja tasapuolisesti tavoitteena mahdollisimman kattava ja laa-

ja julkisuus7�. (Tampereen kaupungin viestintäohjeet 2004, 14.) Myös Suomen Kun-

taliiton viestintäohjeissa korostetaan aktiivista, nopeaa ja luotettavaa tiedotusvälinei-

den palvelua (Kunnan viestintä 2004, 25). Paitsi välittämään kuntalaisille tietoa, kau-

punki pyrkii joukkoviestinten välityksellä myös herättämään keskustelua ja kiinnos-

tusta yhteisiin asioihin, lisäämään kuntalaisten osallisuutta. (Tampereen kaupungin 

viestintäohjeet 2004, 6�8.) Kaupungin viestintäohjeissa todetaan, että kaupungin me-

diatiedottamisen pääväline on tiedote ja että kaikki tiedotteet tulee lähettää viestimil-

le, jotka on listattu viestintäyksikön ylläpitämään tiedotusaineiston jakolistaan8. Tie-

dotteet tulee pyrkiä julkaisemaan saman tien myös Internetissä9 (Emt., 10.) Kuntalii-

ton Kuntien www-viestinnän ohjeiden (2001, 2) mukaan mediatiedotus onkin yksi 

tärkeimmistä viestinnällisistä verkkopalveluista. 

 

Viestinnällä luonnollisesti tuetaan myös kaupungin strategisia tavoitteita (Tampereen 

kaupungin viestintäohjeet 2004, 5). Tampereen kaupungilla on kuntalaisten, luotta-

mushenkilöiden ja virkamiesten yhdessä muotoilema kaupunkistrategia, Kaikem pa-

ree Tampere. Se on visio siitä, millainen Tampereen halutaan olevan, ja näkemys sii-

                                                 
7 Tässä yhteydessä ohjeissa ei mainita, että tavoitteena olisi nimenomaan myönteinen julkisuus, mutta 
se lienee itsestään selvää ja tulee ilmi muualla viestintäohjeissa. 
8 Jakolistalla ovat mm. faksinumerot ja sähköpostiosoitteita Aamulehden Tampere & naapurit -
toimitukseen sekä päivystävälle uutispäällikölle, Tamperelaisen toimitukseen, TV-Tampereen toimi-
tukseen ja YLEn Tampereen Radion, Tampereen radiouutisten ja Tampereen tv-uutisten toimituksiin; 
eli pro gradussani tutkittavana oleviin viestimiin (Kuusisto 2004.) 
9 Kaupungin eri yksiköiden tiedotuksessa saattaa olla vaihtelua tiedotteiden medialle lähettämistavan 
ja Internet-julkaisemisen tavan suhteen, ks. tarkemmin luku 3. 
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tä, miten kaupungin toimintaa pitäisi kehittää. Rainiston sanoin strategia on organi-

saation tapa hoitaa perustehtävänsä ja kehittyä oikeaan suuntaan; strategia on �mark-

kinoiden ja asiakkaiden syvällistä ymmärtämistä. Paikka [kuten kaupunkiorganisaa-

tio] voi voittaa kilpailijat valitsemalla oikein strategiset kykynsä ja ylivertaiset kei-

häänkärkialueensa.� (Rainisto 2004, 59.) Tampereen kaupunkistrategia tarkistetaan 

vuosittain ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaupunkistrategian visio vuodeksi 

2012 kuului tutkimukseni toteuttamishetkellä seuraavasti: 

 
�Tampere on kestävällä tavalla kasvava kansalaisten tietoyhteiskunta ja osaamisen keskus. 
Sen toiminta perustuu rohkeaan aloitteellisuuteen, hyvään palveluun, laajaan verkottumi-
seen ja seutuyhteistyöhön.� (Kaikem paree Tampere 2004.). 

 

Kaupungin viestintäohjeissa korostetaan, että kaupungin koko organisaation viestin-

nän tulee tukea kaupunkistrategian toteuttamista. (Tampereen kaupungin viestintäoh-

jeet 2004, 5). Viestintä on keino ja resurssi, jolla strategian päämääriä osaltaan toteu-

tetaan (Nieminen 2000, 110). Se, että kaupungin strategian kannalta tärkeät viestit, 

kuten esimerkiksi �Tampere on vetovoimainen kasvukeskus�, pääsevät mediajulki-

suuteen, on omiaan lisäämään kaupungin myönteistä imagoa. Viestintä tukee organi-

saation strategisia tavoitteita muun muassa yrittämällä liittää organisaation imagoon 

arvoja ja symboleja, jotka vahvistavat organisaation toiminnan oikeutusta (Lehtonen 

2002, 21�22), Tampereen kaupungin osalta siis muun muassa edellä mainittuja stra-

tegisesti tärkeitä viestejä. Yksi Tampereen kaupungin viestinnän osa-alueista onkin 

kaupunkimarkkinointi, ja se nähdään mediatiedottamisesta erilliseksi tehtäväksi 

(Tampereen kaupungin viestintäohjeet 2004, 22). Kaupungin viestintäohjeiden mu-

kaan kaupunkimarkkinointi on kunnan kehittämistä eikä maineen rakennusta (emt., 

22). Kaupungin strategian hiominen varmasti kunnan kehittämistä onkin, mutta stra-

tegiaan liittyvien tavoitteiden saavuttamisesta kertominen medialle ja sidosryhmille 

on kyllä mielestäni samalla kaupungin imagon ja maineen rakennusta. 

 

Tampereen kaupungin viestintäohjeiden (2004) mukaan Tampereen kaupungin har-

joittamaan organisaatioviestintään10 katsotaan kuuluviksi kaiken kaikkiaan ulkoinen 

ja sisäinen tiedottaminen, markkinointiviestintä11, kaupunkimarkkinointi, ympäristön 

                                                 
10 Organisaatiossa on seuraavassa lueteltujen lisäksi toki normaalia organisaationsisäistä tiedonkulkua. 
11 Tavoitteellista toimintaa, joka tähtää oikeanlaisten palvelujen kysynnän aikaansaamiseen. Ei koh-
disteta tiedotusvälineille vaan suoraan sidosryhmille. (Tampereen kaupungin viestintäohjeet 2004, 21�
22.) 
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luotaus ja sidosryhmäviestintä. Näistä ulkoinen tiedottaminen on korostetuimmassa 

asemassa jo lakivelvoitteiden vuoksi. 

 

2.3.2 Paikallisten viestinten uutiskriteerit ja näkemykset kunnallisjournalismis-
ta 
 

Olen tiedotusvälineiden edustajien teemahaastatteluilla selvittänyt, mitä kunnallisasi-

oiden uutiskriteerejä Aamulehden, Tamperelaisen, YLEn Hämeen uutisten, TV-

Tampereen Pirkanmaan tv-uutisten, Hervannan sanomien ja Radio 957:n toimituksis-

sa pyritään noudattamaan ja minkälaiset kunnallisjutut tiedotusvälineiden mielestä 

ovat hyviä. Esittelen tässä luvussa haastatteluissa ilmi tuotuja keskeisiä näkemyksiä 

edellä mainituista. 

 

Teemahaastattelujen perusteella kaikissa viestimissä noudatetaan kunnallisjournalis-

min suhteen pääasiassa perinteisiä uutiskriteerejä, joista itsestään selvin uutisten suh-

teen on ajankohtaisuus. Koska kaikki viestimet kokevat tehtäväkseen myös 

kuntalaisten palvelun, juttuja tehdään myös sellaisista Tampereen kaupungin asioista, 

jotka yleisten uutiskriteerien kannalta eivät ylittäisi uutiskynnystä, esimerkiksi 

erilaisista hakuajoista ja katuremonteista. Viestimistä Aamulehdellä, YLEn Hämeen 

uutisilla, Hervannan Sanomilla ja Radio 957:llä uutiskriteerit ovat kirjallisina 

toimittajien käytössä, TV-Tampereessa ja Tamperelaisessa ne ovat omaksuttuna 

äytäntönä. k 

Aamulehti on broadsheet-kokoinen seitsemänpäiväinen Pirkanmaan maakunnan yk-

kössanomalehti. Aamulehden uutispäällikön mukaan tärkeimmät Aamulehden uutis-

kriteereistä ovat paikallisuus, kiinnostavuus ja koskettavuus. Tamperetta koskevat 

aiheet painottuvat muun Pirkanmaan kustannuksella. Uutispäällikkö kertoo, että jos-

kus asia voi olla kiinnostava, vaikkei se olisi kovin merkittävä: �Tampereella pie-

nempikin asia on kiinnostavampi kuin ympäristössä, koska se yleensä koskee useam-

pia ihmisiä.� (Torvinen 200412.) Kunnallisuutisoinnissa tehdään myös juttuja, jotka 

eivät täytä kiinnostavuuden kriteeriä: �Onhan nää aivan epätoivoisia jotkut aiheet 

kiinnostavuuden kannalta. Tee nyt kiinnostava jostain kuntayhteistyöstä. Sitten vaan 

käytetään ammattitaitoa, että saadaan siitä ei-kiinnostavasta asiasta juttu, ja kyllä sii-

tä aina ainakin vähän kiinnostavampi saadaan.� (Torvinen 2004.) Aamulehti pyrkii 

                                                 
12 Haastateltaviin viitataan jatkossa sukunimillä. Luettelo haastatelluista on liitteessä 3. Haastateltujen 
suoria sitaatteja on editoitu kevyesti, jotta ne olisivat helppolukuisempia. 
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myös olemaan positiivinen, sillä lukijatutkimuksissa on kritistoitu sitä, miksi �kaiken 

pitää olla kurjaa ja mälsää ja miksi on vain ikävää elämää� (Torvinen 2004). Aamu-

lehden toimittaja kuvailee uutisvalintaa seuraavasti: �Se on täällä takaraivossa, että 

mikä on uutinen ja mikä ei. Sen ei tarvi olla iso uutinen, mutta se on kiinnostava, se 

on jotenkin hätkähdyttävä, erikoinen, tai sitten toisaalta sellainen, joka kiinnostaa 

monia kaupunkilaisia. Heillehän me kirjoitetaan näitä juttuja eikä virkamiehille tai 

poliitikoille. -- Ajattelen yleisesti, että tämä on kova juttu tai sellainen tärkee juttu, 

joka pitää kertoa lukijoille.� (Saari 2004.) Uutispäällikön mielestä hyvä kunnallisai-

heinen juttu on sellainen, joka �kertoo jostakin oikeasta muutoksesta tai täyttää kun-

talaisen palvelukriteerin�. Toimittajan mukaan hyviä juttuja ovat �sellaset, jotka he-

rättää keskustelua vaikka jossain Tammelan torin toripöydässä tai Nalkalan torilla�. 

(Torvinen 2004, Saari 2004.) Huonoa kunnallisjournalismia uutispäällikön mielestä 

ovat �byrokratiauutiset jotka jää byrokratian tasolle, ne on suunnattu ehkä virkamie-

hille. Piiri alkaa pyöriä liian pientä piiriä. Ja niitäkin on meidän lehdessä paljon.� 

(Torvinen 2004.) Toimittajan mukaan rutiiniuutisia, joissa kerrotaan, että lautakunta 

päätti sitä ja tätä, mutta joissa ei kerrota, mitä se päätös tarkoittaa, pitäisi tehdä vä-

hemmän. Päätös pitäisi aina avata lukijalle. (Saari 2004.) 

 

Tamperelainen on tabloid-kokoinen13 kaksi kertaa viikossa ilmestyvä ilmaisjakeluna 

jaettava Tampereen kaupunkilehti. Tamperelaisen päätoimittajan mukaan heillä en-

simmäinen lähtökohta kaikessa uutisvalinnassa on paikallisuus ja nimenomaan tam-

perelaisuus. Naapurikuntien asioita Tamperelaisessa seurataan vähemmän ja valta-

kunnallisia asioita ei lainkaan. Muiksi kriteereiksi päätoimittaja mainitsee uutuuden, 

läheisyyden ja koskettavuuden. �Me aika paljon noteerataan Tampereen kaupungin 

asioita, että mitä tapahtuu kaupungissa.� (Niemelä 2004.) Tamperelainen keskittyy 

asioihin, jotka koskettavat valtaosaa kaupunkilaisista, ei esimerkiksi yksittäisiin, eri 

kaupunginosiin liittyviin pikkuasioihin. �Eräs toimintaa ohjaava tekijä on se, mikä 

vaikuttavuus [asialla] on, ratkaisulla, minkä kunta tekee, niin sitä tärkeempi se on 

meidän kannalta.� Vaikkakin �kaikestahan löytää mielenkiintoisen näkökulman, jos 

vaan jaksaa kaivella�. (Niemelä 2004.) 

 

TV-Tampereen (nykyisin TVT Tampere) Pirkanmaan tv-uutiset lähetetään arkipäivi-

sin ja näkyvyysalue on Pirkanmaa (näkyvyysalueella noin 360 000 ihmistä vuonna 

                                                 
13 Tutkimushetkellä; alkuvuonna 2005 lehti muuttui broadsheet-kokoiseksi omistajavaihdosten myötä. 
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2004). Uutisten tärkein uutiskriteeri on niin ikään paikallisuus Tampereeseen painot-

tuen. Kanava ei uutisoi valtakunnallisista asioista, �ellei niistä löydetä selvää linkkiä 

Pirkanmaalle�. (Mäkinen 2004.) TV-Tampere noudattaa kunnan asioista uutisoides-

saan yleisiä uutiskriteerejä. Niistä toimittaja nostaa esiin koskettavuuden; yksittäisiä 

ihmisiä koskettavista pienistä asioista ei tehdä juttuja. Hän myös korostaa, että se, 

kuinka mahdollista aihe on kuvittaa, on tärkeä kriteeri tv:n uutisvalinnassa. Kriteeri-

nä on myös kansalaiskeskustelun palveleminen. Toimittajan mukaan TV-Tampereen 

uutisten kohderyhmä ovat erityisesti �vähän iäkkäämmät katsojat� ja �ihmiset, jotka 

normaalistikin seuraa asioita vähän enemmän�. (Mäkinen 2004.) Hänen mukaansa 

tästä syystä uutisissa korostuvat kaupunkiin liittyvät aiheet, �me ei olla jätetty täm-

mösiä nk epämuodikkaita uutisaiheita [kuten kaupungin talous], jotka toisaalla ei 

menis missään tapauksessa läpi�. Toimittajan mielestä hyvä kunnallisuutinen on sel-

lainen, joka sitoo monia näkökulmia yhteen, ja mahdollisesti sellainen, jossa on riita-

asioita. �Ne on aina mielekkäämpiä kuin se, että mennään kysymään virkamieheltä 

jostain asiasta.� Toimituksen kiireinen aikataulu kuitenkin usein aiheuttaa sen, että 

monia eri näkökulmia ei ehditä juttuun hakea. (Mäkinen 2004.) 

 

YLEn Hämeen uutiset lähetetään arkipäivinä ja niiden näkyvyysalue on koko Häme 

(Tampereen, Lahden ja Hämeenlinnan seutu, näkyvyysalueella noin 850 000 ihmistä 

vuonna 2004). Uutisten kaikkein tärkein uutiskriteeri on uutispäällikön mukaan kos-

kettavuus ja merkittävyys, mutta tärkeä on myös asian kiinnostavuus. �Mutta [kiin-

nostavuus] ei välttämättä ole se ykköskriteeri just noissa kunnallisissa tiedotteissa, 

vaikka se saattaa olla joissain muissa uutisissa.� (Ojala 2004.) Kiinnostavuudella hän 

tarkoittaa tässä asiaa, joka �julkisesti kiinnostaa ihmisiä�. Kunnallisasioista voidaan 

tehdä juttuja, jos asiat merkitsevät jotakin kuntalaisen elämässä, vaikka asiat eivät si-

nällään olisi yleisesti kuntalaisia kiinnostavia. Muita kriteerejä Hämeen uutisissa 

ovat luotettavuus ja yllättävyys. (Ojala 2004.) Uutispäällikön mielestä hyvää kunnal-

lisjournalismia edustavat jutut, joissa on löydetty �uutta näkökulmaa siihen, miten 

kaupunkilaisten asioista päätetään�, tai jutut, joissa on jokin riita-asia. Toimittajien 

vähyyden takia Hämeen uutiset kuitenkin tekee paljon uutisia esityslistojen varassa. 

Myös kuntalaisten kanssa keskustelemalla saa uutispäällikön mukaan hyviä juttuide-

oita: �Usein ne on niitä parhaita juttuja, jotka sillain tulee.� (Ojala 2004.) 
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Hervannan Sanomat on tamperelainen kaupunginosalehti, ja sen tärkein uutiskriteeri 

paikallisuus rajautuu erityisesti Kaakkois-Tampereen alueelle. �Tietysti jonkin ver-

ran tällaiset yleiset kaikkia kaupunkilaisia koskevat asiat, esimerkiksi terveydenhoi-

to, niin niitäkin käytetään, koska ne koskee myös hervantalaisia. -- Mutta voi olla, et-

tä me tarkemmin pyritään kampaamaan läpi [esitys-]listat kuin Aamulehti, ja pie-

nempiin asioihin tartutaan. -- Joku valojen rakentaminen johonkin puistoon tai muu-

ta, niin se ei pirkanmaalaisittain ole iso asia, mutta meille paikallisille ihmisille se voi 

olla ihan mielenkiintoinen.� (Kangas 2004.)  

 

Tamperelaisen paikallisradio Radio 957:n uutisvalinta pohjautuu ennen kaikkea sii-

hen, että uutinen liittyy Tampereeseen. Kaupungin asioita radio uutisoi paljon. 

�Tampereen kaupunkihan on meidän paras uutislähde, ja toivon tietysti toisin päinkin 

niin, että me oltais se heidän paras kanava, mistä kaupunki saa tiedotteensa läpi.� 

(Luoto 2004.) Radio 957 on määritellyt kuuntelijatyypin, jolle juttuja tehdään: 

�Tämmönen Masa 37 vee. Aina ajatellaan, mikä Masaa kiinnostais. -- Me suunna-

taan lähetystä enemmän miehille. Meillä on enemmän mieskuuntelijoita, sitten taas 

Iskelmäradiolla on naisia. Heillä on tää, oliks se Jaana vai mikä se on, 35.� (Luoto 

2004.) �Masa� on samalla myös kunnallisasioille uutiskriteeri: �Masa on työssä ole-

va tamperelainen mies, rivitalo ehkä, kerrostalokolmio, kaks kolme lasta. Vaimo käy 

työssä, heillä on ehkä kaks autoo ja he on kiinnostunu päivähoitoasioista ja kouluasi-

oista, liikuntapaikoista, ja totta kai kaikki kaavoitusasiat kiinnostaa, mihin tulee 

omakotitontteja. Siis tällaset ihan tavalliset kolme�neljäkymppisen asiat. -- Kaupun-

gissa tapahtuu valtavan suuria asioita, joita on hankala minuutin uutispätkässä selvit-

tää. Meidän linja on, että me tehdään nopeesti ja ollaan reaaliajassa tässä ja nyt, ol-

laan tulipalopaikalla, ollaan onnettomuuspaikalla, ollaan kaupungin budjetti-infossa. 

Lehdet kertoo huomenna sen nippelitiedon, meidän tehtävä on välittää nopeesti se 

akuuttitieto.� (Luoto 2004.) 

 

Toimittajien vastauksista kuvastuu hyvin se seikka, että on omaksuttu itsenäisen 

journalismin ihanteet ja vallan vahtikoiran rooli, mutta käytännössä näitä ihanteita ei 

voida ainakaan joka jutun kohdalla toteuttaa kiireen ja vähäisten resurssien takia. 

Sama tendenssi tulee esiin myös tiedotteiden käsittelyyn liittyvissä vastauksissa, joita 

esittelen seuraavaksi. 
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2.3.3 Miten toimitukset hyödyntävät kaupungin tiedotteita? 
 

Mitä tiedotteelle tapahtuu, kun se saapuu toimituksen faksiin tai toimittajan sähkö-

postiin? Kuka päättää, tehdäänkö aiheesta juttu? Miten tiedotetta hyödynnetään? 

Viestinten edustajien teemahaastatteluissa selvitin myös näitä asioita. 

 

Aamulehdessä kunnallisasioihin erikoistuneet toimittajat seuraavat kaupungilta saa-

puvia tiedotteita ja päättävät melko itsenäisesti, mistä tehdään juttu (Saari 2004). 

Toimittajat keskustelevat uutispäällikön kanssa, miten jutut tehdään ja miten ne sijoi-

tetaan lehteen. Uutispäällikkökin katsoo kaupungin tiedotteet läpi �päällisin puolin� 

ja varmistaa, että tärkeät aiheet tehdään isoiksi uutisiksi (Torvinen 2004). Jos tiedot-

teen aiheesta päätetään tehdä sähkettä isompi juttu, tiedotteesta hyödynnetään lähin-

nä perusfaktat ja lisätiedon antajan yhteystiedot, eli lisätietojen antajalle saatetaan 

soittaa. Jutussa voidaan ottaa sama näkökulma kuin on tiedotteessa, mutta usein kau-

pungin näkökulma ei yksipuolisuudessaan riitä. (Saari 2004.) Jos tiedote antaa aiheen 

tehdä lyhyen sähkeuutisen, tiedote voi mennä läpi lähes sellaisenaan. �Mitä varten 

mun pitäis sitä muuttaa, jos toinen toimittaja on sen ammattitaidolla kirjoittanut? -- 

Lähinnä saatan vaihtaa kappaleitten paikkaa. Tiedottaja on ikään kuin hukannut sen 

meidän mielestä uutisen jonnekin sinne väliin, niin mä nostan sen kärkeen tai kirjoi-

tan uuden ingressin ja otsikon.� (Saari 2004.) �Mutta ei sitä copypasteta ja pistetä 

ihan sellaisenaan� (Torvinen 2004). Myös tiedotteissa olevia valmiita asiantuntijoi-

den sitaatteja voidaan käyttää: �On ehkä enemmän pikkuasioissa alettu taipuun, että 

kyllä se [sitaattilause] sieltä [tiedotteesta] käy. Isommassa jutussa kerrotaan, että 

�tiedotteessa sanoo�. Se pitäskin olla periaatteena, että ihminen ei luule, että me ol-

laan ite soitettu.� (Torvinen 2004.) 

 

Kaikki Tamperelaisen toimittajat voivat halutessaan lukea toimitukseen saapuvia tie-

dotteita, mutta toimitussihteeri on se, jolla on �se viimeisin tieto, mitä materiaalia on 

olemassa� (Niemelä 2004). Tamperelaisessa on kahdesti viikossa toimituskokous, 

jossa päätetään, kuka tekee juttuja mistäkin aiheista, ja tilanne elää aina taittopäivään 

asti. Päätoimittaja kertoo, että �toimitussihteerin kanssa katotaan, mitä aineistoa on 

kertyny, mitä pannaan mihinkin kohtaan, mitä on etukäteen ehkä sovittu, mitä on 

viime hetkessä tullu, ja tehdään siinä päätös sitten�. (Niemelä 2004.) Hän sanoo, että 

jos tiedotteella �on merkitystä enemmän kuin suhteessa johonkin toiseen tiedottee-

seen, niin se asetetaan tärkeysjärjestykseen, ja jos on kiire ja tiedote on lyhyt, ytime-
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käs, se voidaan panna vaikka sellaisenaan lehteen�. Jos tiedotteen teksti on informa-

tiivista eikä kyseessä ole mikään kiistanalainen asia, tekstiä ei välttämättä editoida, 

ellei sitten tilanpuute vaadi tiedotteen lyhentämistä; �miks tehdä turhaa työtä?� 

(Niemelä 2004). Samoin tiedotteen valmiita asiantuntijarepliikkejä saatetaan käyttää 

jutussa riippuen siitä, kuinka merkittäviä lainaukset ovat. Jutussa voi myös olla sama 

näkökulma kuin tiedotteessa: �En mä ymmärrä, minkä takia lähtökohtasesti pitäis ai-

na joka ikisessä asiassa ottaa joku vastakkainen tai oma tai muu.� Tiedotteisiin mer-

kittyjä lisätietojen antajia hyödynnetään myös Tamperelaisessa usein. (Niemelä 

2004.) 

 

TV-Tampereen Pirkanmaan tv-uutisilla on joka arkipäivä aamulla toimituspalaveri, 

jossa päätetään, mitä sinä päivänä uutisoidaan, erityisesti mistä tehdään inserttejä eli 

leikattuja uutisjuttuja. �Se pakka tietysti elää niissä sähkeuutisissa, mitä tehdään.� 

(Mäkinen 2004.) Jos tiedotteen antamasta aiheesta tehdään insertti, toimittaja kertoo, 

ettei lainaa tekstiä suoraan tiedotteesta: �En mä halua suoraan plagioida.� Insertissä 

pitäisi hänen mukaansa �pureksia asiaa� itse. Myöskään suoria asiantuntijasitaatteja 

ei insertteihin tiedotteesta kopioida: �Mikäli se repliikki on niin oleellinen, niin me 

haemme sen itse, elikkä mennään käytännössä haastattelemaan sitä henkilöä.� (Mä-

kinen 2004.) Sähkeuutisissa sen sijaan voidaan lainata valmistakin sitaattia sanomal-

la, että esimerkiksi �kaupunginjohtaja Rantasen mukaan�� Jos tiedotteeseen valittu 

näkökulma on asian kannalta relevantti, sitä voidaan käyttää jutussakin, mutta �niitä 

omia näkökulmiakin on hyvin suotavaa miettiä�. Usein jutunteossa hyödynnetään 

tiedotteeseen merkittyä lisätietojen antajaa. (Mäkinen 2004.) 

 

YLEn Hämeen uutisissa uutispäällikkö yleensä ensimmäisenä silmäilee saapuvat tie-

dotteet ja antaa aiheet toimittajille työstettäviksi. �Uutispäällikkö on meillä se, joka 

yleensä ne ekana katsoo ja vastaa siitä, että ne on mennyt, luettu läpi. Aika lailla uu-

tistoimittajat ja uutisjuontajat meillä tekee itsenäistä työtä, että he nappaa, mutta 

usein uutispäällikkö kysyy sitten, että ootko huomannu, ootko tehny siitä mitään.� 

(Ojala 2004.) Monet toimittajista voivat itsenäisesti päättää juttujen teosta, ja uutis-

päällikön kanssa keskustellaan siitä, mihin järjestykseen uutiset lähetyksessä laite-

taan. Jos tiedotteen pohjalta tehdään juttu, tiedotteen tekstiä ei käytetä sellaisenaan: 

�Radio- ja tv-kieli ja lauseet on niin lyhyitä ja pitää olla niin selkeitä, että sitä [tiedot-

teiden] kirjoitusasua pitää kyllä muuttaa. Tiedotteet on tehty kirjoitettuun muotoon, 
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ja se, mitä radiosta ja tv:stä tulee, on puhuttua tekstiä. Siinä pitää huomattavasti sel-

keemmin ja konkreettisemmin sanoa se asia.� (Ojala 2004.) Jos Hämeen uutiset tekee 

tiedotteen aiheesta sähkettä laajemman uutisjutun, joka sisältää haastattelua, haasta-

teltavana on usein se, joka on merkitty tiedotteeseen lisätiedon lähteeksi. Hämeen uu-

tiset kuitenkin pyrkii uutispäällikön mukaan saamaan juttuun myös jonkun toisen 

haastateltavan, usein kuntalaisnäkökulman. Tiedotteiden sisältämiä suoria sitaatteja 

heillä ei yleensä käytetä. (Ojala 2004.) 

 

Hervannan Sanomissa toimituksen muodostavat päätoimittaja ja toimitussihteeri. 

Molemmat käsittelevät tiedotteita. Lisäksi lehdellä on joitakin avustajia. �Toimitus-

sihteeri ihan itsenäisesti työskentelee, napsii sieltä jutunaiheita ja tekee ja pistää me-

nemään. Me pyritään jokaisen lehden jälkeen aina kattelemaan, että mitä juttuja tulee 

seuraavaan lehteen ja taittopäivää varten me pikku juttuja, pätkiä, keräillään milloin 

mistäkin--, lyödään sinne järjestelmään odottamaan taittopäivää ja osa niistä käyte-

tään, osa ei. Pyritään käyttämään niitä paikallisia pätkiä ainakin. Kesän aikana on 

kyllä jouduttu siitä vähän lipsumaan, että käytetään yleisempiäkin pätkiä kuin ihan 

paikallisia asioita.� (Kangas 2004.) Tiedotteita käytetään paljon sellaisenaan. Myös 

tiedotteissa olevia valmiita sitaatteja voidaan hyödyntää: �Meidän tyyppinen lehti, et-

tä joutuu pienellä henkilökunnalla työskentelemään kovalla kiireellä, niin meille ne 

[sitaatit] sopii hirveän hyvin. Jos kaupungin tiedotus lähettää meille tekstin, johon on 

pantu repliikit joltain henkilöltä, niin sen henkilön täytyy olla repliikkinsä takana. -- 

Vaikkakin kyllä mä oon yrittäny patistella vähän näitä meidän muitakin avustajia ja 

sijaisia ja toimitussihteeriä, että lyhennelkää, pätkikää ja ei ihan suoraan sentään.� 

(Kangas 2004.) 

 
Radio 957:ssä uutistoimittaja seuraa tiedotteita ja päättää, milloin niistä tehdään uuti-

sia. �Yleensä mä teen sille jotain heti siinä. Vaikka olis kyseessä ens viikolla jostakin 

rataverkon suunnitelmista järjestettävä tilaisuus, niin mä teen siitä aina kaks riviä nyt 

heti paikalla, niin silloin meidän ihmiset kuulee siitä monta kertaa jo ennen kuin se 

varsinainen juttu on akuutti. Ja jos on kyseessä joku tän päivän tiedote, Satakunnan-

silta on poikki, niin se lähtee saman tien eetteriin, siinä on korkeintaan puoli tuntia 

viivettä.� (Luoto 2004.) Uutistoimittaja pyrkii joskus rakentamaan uutislähetyksen 

jonkin teeman mukaan: �Että okei, sosiaalipuolen asiat on tänään, jos on sosiaalilau-

takunta illalla. Siellä on �päivähoitopaikkoja lisätään näin ja mummoja kärrätään 
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tonne�, että on vähän teemoittainkin [lähetyksiä]. Ja sitten mä koitan sitä Masaa14 

ajatella, otan vielä urheilua vähän pidemmästi. Mutta kyllä Masallakin on mummo, 

tai sen äiti on Koukkuniemessä.� (Luoto 2004.) Tiedotteiden tarjoamia lisätietojenan-

tajia Radio 957:n toimittaja käyttää usein haastateltavina, mutta tiedotteen tekstiä pi-

tää radiouutista varten käsitellä: �Siinä saattaa olla ensin pitkät liirum laarumit siitä, 

miten on aikanaan tehty jotain ystävyyskuntasopimuksia sinne tänne tonne ja hirvit-

tävän pitkä ensimmäinen virke. Mä lyhennän sen yleensä ihan muutamaan sanaan, 

että se on iskevä ja nopee, ja sitten vasta rupean kertomaan siitä. Voin sitten ottaa 

suoraakin tekstiä.� (Luoto 2004.) 

 

2.4 Aiempia tiedottamisen perillemeno- ja julkisuuskuvatutkimuksia 
 

Kuntien tiedottamisesta on tehty tutkimuksia monista näkökulmista. Tutkimuksia on 

esitellyt muiden muassa Hemánus teoksessaan Kunnallinen tiedottaminen ja Jaska 

Jokunen (1997). Kuntatiedotusta on jonkin verran tutkittu myös Tampereen yliopis-

ton pro graduissa, erityisesti viestinnän organisoimisen kannalta. Oman työni kannal-

ta kiinnostavimpia kuntatiedottamisen tutkimuksia ovat tiedottamisen medialle peril-

lemenoon ja tiedottamisen mediaan vaikuttamiseen liittyvät tutkimukset sekä jul-

kisuuskuvatutkimukset. Esittelen joitakin niistä lähemmin seuraavassa. 

 

Kuntien tiedottamista tiedotuksen läpimeno- eli perillemenonäkökulmasta on tutkittu 

lähinnä 1970-luvulla ja opiskelijoiden toimesta. Esimerkiksi Tampereen yliopistossa 

tehtiin tuolloin monta pro gradu -tutkielmaa aiheesta (ks. esim. Sarjas 1974; Ruoko-

ranta & Räihälä 1975; Suosalmi-Suikkanen 1976; Hurmeranta & Valjus 1977). Niin 

ikään perillemenonäkökulmaan liittyen Miettinen (1977) tutki lisensiaattitutkielmas-

saan aineiston tarjonnan vaikutuksia sanomalehtien tuotantoprosessiin. Tulokset an-

tavat omaan tutkimukseeni historiallista perspektiiviä. Tutkimusten tulokset eivät tie-

tenkään ole täysin yhteismitallisesti verrattavissa, sillä tutkimuksissa on tutkittu eri 

tiedottavia tahoja ja käytetty eri mittareita. Se, mikä tiedottava taho on kyseessä, vai-

kuttaa osaltaan tiedottamisen perillemenoon, kuten luvussa 2.1 on esitetty. 

 

                                                 
14�Masa 37 vee� on Radio 957:n kuviteltu kuuntelijatyyppi, jonka oletetun kiinnostuksen mukaan uu-
tisvalintoja tehdään, ks. viestinten uutiskriteerejä käsittelevä luku 2.3.2. 
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Sarjas tutki kahden julkisen organisaation (Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja 

Suomen puolustusvoimat) ja kahden yksityisen organisaation (Suomen pankkiyhdis-

tys ja Vakuutusyhtiöiden keskusliitto) tiedotteiden sisältöä ja läpimenoa seitsemässä 

eri päivälehdessä. Sarjaksen mukaan tiedotteista joka neljäs julkaistiin eli tiedotetta-

va asia ylitti uutiskynnyksen. Kaksi kolmasosaa julkaistuista tiedotteista oli kokenut 

toimituksellisen käsittelyn: tekstejä oli lyhennetty ja mukana saattoi olla tiedotteen 

ulkopuolista lisätietoa. (Sarjas 1974, 62.) 

 

Hurmeranta ja Valjus tutkivat SAK:n tiedotusosaston tiedotteiden läpimenoa 17:ssä 

työväen päivälehdessä. Tutkimuksen mukaan vajaa kolmasosa tiedotteista meni pe-

rille eli julkaistiin lehdessä (Hurmeranta & Valjus 1977, 49). Hurmerannan ja Val-

juksen tutkimukseen liittyi myös kysely tutkittavien lehtien päätoimittajille. Heidän 

vastauksissaan toivottiin muun muassa nopeampaa tiedottamista. Mielenkiintoista 

on, että päätoimittajat luokittelivat SAK:n lähettämistä tiedotteista 86 prosenttia si-

nänsä julkaisukelpoisiksi, vaikka vain 31,5 prosenttia todellisuudessa julkaistiin. 

(Emt., 52.) Tiedotteen julkaisuun tosin vaikuttavat monet muutkin seikat kuin se, että 

aihe riittää ylittämään julkaisukynnyksen, esimerkiksi viestimen kunkinhetkiset re-

surssit, muut tarjolla olevat aiheet ja juttutila. 

 

Näihin päiviin asti ainoastaan Miettinen (1977) on tutkinut toimituksille tarjottavan 

aineiston vaikutuksia toimituksissa tapahtuvaan lehden tuotantoprosessiin. Miettisel-

lä oli tutkittavanaan viisi pääkaupunkiseudulla ilmestyvää lehteä (emt., 1977, 77�78). 

Saadakseen kuvaa siitä, mitä toimituksissa tehdään saapuvalle tiedotusmateriaalille, 

Miettinen pyysi saapuvan aineiston käsittelijöitä kirjaamaan valmiille lomakkeelle 

tietoja saapuneesta materiaalista ja haastatteli lehtien päätoimittajia sekä uutispäälli-

köitä tai toimitussihteereitä. Tutkimuksen mukaan noin 80 prosenttia tarjotuista ai-

heista jäi tiedotusvälineissä �joko kokonaan julkaisematta, julkaistavaksi myöhem-

min, toimitukselle taustatiedoksi, tai antaa toimitukselle aiheen oman jutun tekemi-

seen� (emt., tiivistelmä). Miettinen kuvaa saapuvan tiedotusaineiston vaikutuksia 

toimitusten työskentelyyn seuraavasti: 

 
�Todellisuus välittyy yhä enemmän tiedotteiden, toimitukseen tarjottavan aineiston kautta, 
aineiston, joihin tulevat asiat tiedottaja on valinnut ja jotka tiedottaja on laatinut laitoksen-
sa tiedotuspolitiikkaa vastaaviksi. Toimituksen työssä painottuu yhä enemmän toimituk-
seen tarjottavan aineiston tarkastelu, arviointi ja puntarointi sekä sen perusteella tehtävä 
valinta: julkaistako vai ei. Tämän jälkeen tulee esille kysymys siitä, missä muodossa tuota 
sanomaa lähdetään julkaisemaan: onko sanoma sellaisenaan valmis julkaistavaksi, kaipaa-
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ko se kenties uudelleenkirjoitusta, voidaanko oleellisin osa sanomasta saada esille vain ly-
hentämällä tekstiä, onko aiheellista lähteä hankkimaan siihen lisäaineistoa vai antaako sa-
noma toimitukselle kokonaan uuden jutun aiheen, sellaisen jossa asiaa tarkastellaan ehkä 
eri näkökulmasta kuin mistä tarjotussa sanomassa on lähdetty liikkeelle. Ja kaikkea tätä 
häiritsee entistä enemmän resurssien (ennen muuta työvoiman ja ajan) puute --. (Miettinen 
1977, 228.) Tärkeisiin juttuihin hankitaan lisää tietoja ja niitä tulkitaan kaikissa toimituk-
sissa. Kunkin lehden toimituspoliittisesta linjasta ja lehden resurssitekijöistä määräytyvät 
sitten ne sisällölliset piirteet, jotka julkaistaviin juttuihin liittyvät.� (Emt., 231.) 

 

Suosalmi-Suikkanen tutki, kuinka suuri osa Suomen Tietotoimiston (STT) tuottamas-

ta uutisaineistosta julkaistaan STT:n uutispalvelua käyttävissä sanomalehdissä sekä 

Yleisradion uutislähetyksissä. Tulokseksi sanomalehtien osalta Suosalmi-Suikkanen 

sai, että STT:n viikossa tuottamasta aineistosta lehdet käyttivät keskimäärin 14 pro-

senttia (Suosalmi-Suikkanen 1976, 41). Niin sanotun virastotoimituksen eli julkisen 

vallan toimista tiedottavan toimituksen (emt., 73) tarjoamasta materiaalista useat sa-

nomalehdet käyttivät lähes kaiken (emt., 74). Tätä pohjaa vasten tarkasteltuna voisi 

ajatella, että kunnan tiedotteetkin olisivat toimituksissa ahkerassa käytössä. 

 

STT:n aineisto oli jo 1970-luvulla �puolivalmiste�, kuten sähköpostitse toimituksiin 

lähetetty ja verkossakin julkaistu kaupungin tiedote nyt tavallaan on. Tekstisisältö 

siirtyi STT:ltä kaukoladonnan avulla sellaisenaan toimitusten käyttöön (emt., 22), 

mikä saattoi vähentää tekstin muokkaamista toimituksissa. Tähän viittaa myös Suo-

salmi-Suikkasen tutkimustulos:  

 
�Useat STT:n asiakaslehdet eivät käytä STT:n tunnuksia uutisissaan, vaikka ne olisivat 
kokonaisuudessaan STT:n aineistoa. STT:n aineiston tunnistaminen on kuitenkin melko 
helppoa, sillä useimmat lehdet eivät muuntele tekstiä juuri lainkaan, vaan ainoastaan ly-
hentävät tai yhdistelevät niitä omien juttujensa kanssa. Tekstin muuntelun vähäisyys joh-
tunee osaltaan siitä, että useat lehdet saavat aineiston kaukoladottuna.� (Emt., 38�39.)  

 

STT kuitenkin on tietotoimisto, joka ei aja minkään organisaation etuja vaan on itse-

kin eräänlainen toimitus, jossa toimittajat tuottavat toimituksellista aineistoa journa-

listisin uutiskriteerein. Tässä mielessä STT:ltä tullutta aineistoa ei voi täysin verrata 

Tampereen kaupungin tiedottajilta saatuun aineistoon. Tiedottaminen kun tapahtuu 

aina jonkin organisaation näkökulmasta ja sen tavoitteiden hyväksi (Kunelius 2003, 

17; 19). 

 

Kaikkien edellä esittelemieni tiedottamisen perillemenotutkimusten perusteella siis 

noin 15�30 prosenttia toimituksille tarjotuista aiheista pääsi julkisuuteen 30 vuotta 

sitten, enemmän tai vähemmän muuttuneena tekstisisällöltään. Tutkimuksen paino-
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piste siirtyi 1970-luvun jälkeen vastaanoton tutkimiseen: on esimerkiksi tutkittu kat-

sojanäkökulmasta televisiouutisten vastaanottoa ja tulkintaa (ks. esim. Kero 1996 ja 

Ridell 1998) sekä kielentutkimuksen näkökulmasta sitä, muuttuuko kieli, kun 

tiedotetekstistä tehdään uutinen (Saarilahti 1998). 

 

Monet kunnat ja muut julkishallinnolliset organisaatiot ovat teettäneet itsestään mie-

likuvatutkimuksia (ks. esimerkkejä Karvonen 1997, 23). Osa niistä on salaisia (emt., 

27). Mielikuvatutkimukset ovat kuitenkin eri asia kuin julkisuuskuvatutkimukset, jo-

ten en tässä työssä paneudu mielikuvatutkimuksiin. Mielikuvat ovat merkityksiä, joi-

ta ihmiset muodostavat asioista saamiensa tietojen, viestien ja asian ilmenemien pe-

rusteella omassa elämäntilanteessaan omien tarpeidensa pohjalta (emt., 32). Jul-

kisuuskuva taas syntyy pitkälti median välityksellä, kuten olen esittänyt luvussa 

2.1.2. Oman työni kannalta kiinnostavimpia ovat nimenomaan median välittämiä jul-

kisuuskuvia tarkastelevat tutkimukset. 

 

Useissa Tampereen yliopiston opinnäytetöissä, mm. tiedotusopin mutta myös kan-

sanperinteen, taideaineiden ja politiikan tutkimuksen laitosten pro graduissa, on tut-

kittu maiden, paikkojen, organisaatioiden ja henkilöiden, erityisesti julkisuuden hen-

kilöiden, median välittämää julkisuuskuvaa ja imagoa sekä sen kehittymistä (ks. 

esim. Bode 2002, Ellilä & Heikkinen 2002, Jäälinoja 2002, Nukari 2000, Sillanpää 

2004, Viitamäki 2000). Julkisuuskuvaa on tutkittu eniten lehtijuttuaineistoista. Meto-

deina on käytetty muun muassa diskurssianalyysia (esim. Bode 2002, Sillanpää 2004 

ja Viitamäki 2000), määrällistä aineiston luokittelua osana laadullista tutkimusta (El-

lilä & Heikkinen 2002) ja teemahaastattelua (esim. Jäälinoja 2002). Esimerkiksi Elli-

lä ja Heikkinen tutkivat tiedotusopin pro gradussaan laadullisesti sanomalehtien 

välittämiä Suomi- ja Ruotsi-kuvia maiden EU-puheenjohtajakausien alussa. He 

tarkastelivat muun muassa juttujen puhujia ja näiden sukupuolijakaumaa, eli ketkä 

julkisuuskuvaa luovat, metaforisia ilmauksia, joilla julkisuuskuvaa tuotetaan, sekä ju-

tuissa esiintyviä teemoja. Syntyneet julkisuuskuvat he luokittelivat positiivisiin, ne-

gatiivisiin, neutraaleihin ja ristiriitaisiin julkisuuskuviin. Tutkimuksen perusteella 

Ruotsi-kuva välittyi lehdissä huomattavasti positiivisempana kuin Suomi-kuva. (Elli-

lä & Heikkinen 2002.) 
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Pirita Juppi on tutkinut Jyväskylän yliopiston journalistiikan väitöskirjassaan eläin-

oikeusliikkeen saamaa julkisuutta yhdeksässä valtakunnallisessa ja maakunnallisessa 

sanomalehdessä. Tutkimuksen metodisena kehyksenä oli kriittinen diskurssianalyysi, 

ja tutkimuksessa käytettiin sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä, esimerkiksi 

määrällistä sisällönanalyysia. Sisällönanalyysilla Juppi eritteli muun muassa, mitkä 

toimijaryhmät lehtijutuissa osallistuivat eläinliikkeen määrittelyyn. Määrittelijöinä 

olivat erityisesti poliisiviranomaiset ja toimittajat. Diskurssianalyysi paljasti lehtiju-

tuista seitsemän eläinoikeusliikettä eri tavoin esittävää puhetapaa, joista vallitsevat 

olivat demonisoiva (yhteiskunnan vastaiseksi tekevä), marginalisoiva ja rikollistava. 

(Juppi 2004.)  

 

Oman julkisuuskuvatutkimukseni metodi on kuvailevaa tietoa antava määrällinen si-

sällönanalyysi. Julkisuuskuvatutkimuksissa suositulla diskurssianalyysilla saisi ai-

neistostani irti syvällisempiäkin merkityksiä, esimerkiksi viestinten tarjoamia suhtau-

tumistapoja kaupunkiin. Pelkällä diskurssianalyysilla ei kuitenkaan saisi yhtä yksi-

tyiskohtaista tietoa kirjoittelun piirteistä kuin määrällisellä sisällönanalyysilla, eikä 

diskurssianalyysia voisi soveltaa yhtä laajaan aineistoon kuin tutkimuksessani nyt on. 

Diskurssianalyyttista metodia voisi kuitenkin harkita jatkotutkimuksissa. Esittelen 

seuraavaksi metodejani ja niiden valintaperusteita tarkemmin. 
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3. Tutkimusaineistot ja tutkimusmenetelmät 
 

Tärkeimmät tutkimusaineistoni ovat Tampereen kaupungin tiedotteet sekä Aamuleh-

den, Tamperelaisen, TV-Tampereen Pirkanmaan tv-uutisten ja YLEn Hämeen uutis-

ten julkaisemat Tampereen kaupunkiin liittyvät jutut sekä lehtien osalta yleisönosas-

tokirjoitukset viiden viikon tutkimusjaksolta 22.3.�25.4.2004. Metodini on määrälli-

nen sisällönanalyysi. Olen jättänyt tutkimuksesta pois radioiden ja verkkomedioiden 

jutut, jottei työmäärä olisi kasvanut gradun kokoon nähden liian suureksi. Jo radio- ja 

verkkomedioiden juttujen kokoaminen aineistoksi olisi vienyt useita työtunteja. 

 

Aineistonani ovat myös tutkittavina olevien viestinten edustajien � toimittajien ja/tai 

toimitusten esimiesten � teemahaastattelut. Lisäksi olen haastatellut Hervannan Sa-

nomien ja Radio 957:n edustajat, jotta saan esiin myös kaupunginosalehden ja 

paikallisradion toimittajien näkemyksiä. Teemahaastattelut olen tehnyt seitsemälle 

henkilölle. Vaikka radiojutut eivät olekaan tarkan analyysini kohteita, radion osalta 

olen saanut tutkimuskysymyksiin suuntaa antavia vastauksia radiossa 

työskentelevien tiedotusvälineiden edustajien teemahaastatteluista: Radio 957:n 

toimittajalta sekä YLEn Hämeen uutisten uutispäälliköltä, joka vastaa paitsi Hämeen 

tv-uutisista myös Tampereen radion uutistoiminnasta. Analysoin 

eemahaastatteluaineistot laadullisesti. t 

Kaupungin tiedotteet ovat aineistonani, sillä tiedotteiden läpimenoa ja läpimenon ta-

paa tarkastelemalla sekä vertailemalla tiedotteiden pohjalta tehtyjä juttuja juttuihin, 

jotka on tehty muita lähteitä käyttäen, saan vastauksia siihen, miten kaupungin 

tiedotteet vaikuttavat jutuntekoon. Tiedotteiden läpimenoa olen tutkinut vain 

toimitusten laatimista jutuista, muussa analyysissa ovat mukana myös 

yleisönosastokirjoitukset, mikä osaltaan vaikuttaa tuloksiin. 

Yleisönosastokirjoitukset ovat esimerkiksi sävyltään kriittisempiä kuin journalistinen 

materiaali. Juttutyyppien aiheuttamat erot on otettu huomioon tutkimustuloksia 

ulkitessa.  t 

Tärkein tutkimusaineistoni ovat kaupunkiin liittyvät viestinten jutut. Tarkastelen niitä 

määrällisen sisällönanalyysin keinoin, mutta teen tarpeen mukaan aineistosta myös 

muutamia laskemiseen perustumattomia huomioita. Juttuanalyysi antaa yleiskuvan 

kaupunkia koskevasta mediasisällöstä ja sen luomasta julkisuuskuvasta. Tiedotusvä-

lineiden edustajien teemahaastatteluilla pyrin selvittämään muun muassa, miten tie-
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dotusvälineet itse kokevat roolinsa kunnallisasioiden uutisoijina ja miten ne suhtau-

tuvat kaupungin tiedottamiseen ja imagon rakentamiseen.  

 

Tutkimukseni on pääasiassa määrällistä tutkimusta, jota täydennän laadullisella tut-

kimuksella: teemahaastatteluilla ja jonkin verran myös aineiston laadullisella havain-

noinnilla. Seuraavissa alaluvuissa esittelen tarkemmin aineistot, niiden valinnan ja 

kokoamisen sekä metodit ja niiden soveltumisen tutkimukseeni. 

3.1. Aineistot 
 

3.1.1 Aineistojen esittely ja valintaperusteet 
 

Tutkimusaineistoni koostuu kolmesta eri materiaalista: 

 

1) Tampereen kaupungin tiedotteista (99 kpl), 

2) Aamulehden (päälehti sekä liitteet Allakka, Moro ja Valo), Tamperelaisen, 

TV-Tampereen Pirkanmaan tv-uutisten ja YLEn Hämeen uutisten (tv-) jul-

kaisemista Tampereen kaupunkia koskevista jutuista (740 kpl) ja 

3) ko. viestinten edustajien sekä Hervannan Sanomien ja Radio 957:n edustajien 

teemahaastatteluista (7 henkilöä, haastatellut liitteessä 3.). 

 

Tiedotteet ja jutut ovat samalta viiden viikon tutkimusjaksolta 22.3.�25.4.2004. 

 

Jutut olen määritellyt Tampereen kaupunkia koskeviksi silloin, kun ne käsittelevät 

kaupunkia organisaationa tai sen toimintaa ja sen järjestämiä palveluja. Jutuissa ei 

tarvitse esiintyä Tampereen kaupunkia erikseen nimeltä mainittuna, jos sisältö on 

yleisesti miellettävissä kaupungin toiminnaksi � tässä suhteessa minulle oli tutkijana 

hyötyä siitä, että olen itse kaupungin palveluksessa ja tunnen sen substanssin. Tutki-

musaineistossa on mukana kaikki journalistinen materiaali � lehdistä myös pääkirjoi-

tukset, toimittajien kolumnit, kritiikit ja pilapiirrokset � sekä lehtien yleisönosastojen 

mielipidekirjoitukset. Lehtien tapahtumakalenterien tapahtumatiedot eivät ole tutki-

musaineistossa, sen sijaan niissä julkaistut tapahtumanostot, tapahtumaa puffaavat 

jutut, ovat osana aineistoa. Tarkat kriteerit tutkimusaineistoon mukaan otetuille ju-

tuille on esitelty liitteessä 1. 
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Jotta tiedotteiden välitöntä läpimenoa voi seurata, tutkimusjakson tulee olla yhtenäi-

nen. Tästä syystä päädyin viiden viikon yhtenäiseen ajanjaksoon keväältä 2004. Tut-

kimusjakson tuli sijoittua myös sellaiseen ajankohtaan, jolloin kaupunki toimi nor-

maalein resurssein: silloin aineistosta voi tehdä ainakin suuntaa-antavia yleistyksiä 

kaupungin joukkoviestintäjulkisuudesta tilanteessa, jolloin kaupunki toimii normaa-

listi. Jos tutkimusjakso olisi ollut esimerkiksi kesällä, jolloin osaa kaupungin toimin-

noista ja palveluista on poikkeuksellisesti supistettu tai osa jopa lakkautettu, tämä 

olisi vaikuttanut tutkimustuloksiin. Esimerkiksi kulttuuritapahtumien osuus juttujen 

aihepiirinä olisi voinut kasvaa. Paras yleistettävyys Tamperetta käsittelevään kunnal-

lisjournalismiin tutkimuksessa olisi kuitenkin saatu, jos juttuaineisto olisi kerätty ta-

saisesti koko kalenterivuodelta. Kevääseen tutkimusajankohtana päädyin pääasiassa 

käytännön syistä: Käytän pro graduni aineistona samaa materiaalia kuin Journalismin 

tutkimusyksikön julkaisemassa Tampereen kaupungin tiedottamista koskevassa tut-

kimuksessani, jonka laadin työskennellessäni yksikössä tutkijana (Aalto 2004). Ky-

seisen tutkimuksen tekemisen aloittamisajankohta sijoittui toukokuun 2004 alkuun. 

Aineistoa minun piti voida alkaa kerätä heti tutkijantyöni alettua. Toimittajien tee-

mahaastattelut puolestaan tein elokuun lopussa 2004. 

 

Jotta tutkimus ei olisi paisunut pro gradun kokoon nähden liian isoksi, olen rajannut 

aineistoksi tiedotteet ja jutut noin kuukauden ajalta � tosin tämäkin on jo aika laaja 

aineisto graduun. Tiedotteita on yhteensä 99 ja juttuja 740. Koska metodinani on 

määrällinen sisällönanalyysi, pitää aineiston kuitenkin ollakin laaja, jotta voi tehdä 

yleistyksiä tutkittavasta asiasta. Toisin sanoen otoksen (Tampereen kaupunkia kos-

kevat jutut tutkimistani neljästä paikallisviestimestä ajalta 22.3.�25.4.2004) pitää 

edustaa perusjoukkoa (Tampereen kaupunkia koskeva kirjoittelu kyseisissä paikallis-

viestimissä yleensä). Tutkimieni viestinten juttuotokset ovat hieman erikokoisia, mil-

lä on vaikutusta tuloksiin ja viestintenvälisiin vertailuihin, mutta otan tämän seikan 

huomioon tuloksia esitellessäni ja tulkitessani. Aineistoni edustavuuden perustelen ja 

tulosten yleistettävyyttä pohdin luvussa 3.3. 

 

Tiedotusvälineiden edustajien teemahaastattelut (7 kpl) tein niille viestimille, joiden 

jutut ovat tutkimusaineistonani, sekä Radio 957:n ja Hervannan sanomien edustajille. 

Viimeksi mainituilla sain tutkimukseen mukaan myös paikallisradion sekä kaupun-

ginosalehden näkökulman. Haastattelut tein sillä periaatteella, että haastattelin vies-
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timistä yhtä toimitusten esimiesten ehdottamaa eniten Tampereen asioita käsittelevää 

toimittajaa, paitsi Aamulehdestä kahta: sekä uutispäällikköä että toimittajaa. Tämä 

siksi, että Aamulehdellä on muihin viestimiin verrattuna suurimmat resurssit ja se on 

myös juttumäärältään, ilmestymistiheydeltään ja levikiltään suurin edellä mainituista 

viestimistä ja siten kaupungille tärkein kaupungista uutisoiva viestin. Aamulehden 

näkemyksiä halusin siksi kattavammin esiin. Teemahaastatteluissa ilmi tuotuja seik-

koja käytän tutkimuksessani paitsi varsinaisina tutkimustuloksina (esimerkiksi toimi-

tuskäytännöt eivät selviä juttuja analysoimalla) myös juttuanalyysin määrällisten tu-

losten tulkitsemisen apuna ja vertailupohjana.  

 

Miksi ylipäätään olen päätynyt ottaman tutkimusaineistoksi nimenomaan tiedotteet, 

jutut ja toimittajien teemahaastatteluvastaukset? Koska tutkimusta median vastaanot-

tajilleen välittämästä Tampereen kaupungin julkisuuskuvasta olisi mahdotonta tehdä 

tarkastelematta kaupunkia koskevia juttuja. Määrällisen sisällönanalyysin keinoin ju-

tuista saa todenmukaista, kuvailevaa tietoa. Pelkät jututkin saattaisivat riittää tutki-

musaineistoksi, mutta tällöin ei olisi mahdollista tutkia kaupungin tiedotteiden vaiku-

tusta; tuloksena olisi vain yleiskuva kirjoittelusta. Jos taas haluttaisiin tietoa siitä, 

millainen julkisuuskuva kaupungista on kansalaisten, median juttujen vastaanottaji-

en, mielissä, tutkimusmateriaalina voisivat olla yksityishenkilöiden haastatteluaineis-

tot. 

 

Toimittajien teemahaastatteluvastaukset eivät ole juttujen välittämän julkisuuskuvan 

tutkimisen kannalta välttämätön aineisto, mutta erittäin hedelmällinen. Haastatteluis-

ta saadaan toimittajien omat näkökulmat esiin ja niihin voi vertailla juttuanalyysista 

saatuja määrällisiä tuloksia. 

 

3.1.2 Aineistojen kokoaminen 
 

Tutkimusjaksolla julkaistut Tampereen kaupungin tiedotteet keräsin tulostamalla ne 

kaupungin Internet-sivujen tiedotearkistosta, www.tampere.fi/tiedotus/tiedotteet. 

Kaikkia niitä ei välttämättä ole lähetetty faksilla tai sähköpostilla tiedotusvälineille, 

vaikka pääsääntöisesti näin tehdäänkin. Tutkimusaineistossa mukana olevista tiedot-

teista osa voi siten olla sellaisia, jotka löytyvät vain verkosta edellä mainitusta osoit-

teesta. Samoin kaupungin eri yksiköt ovat saattaneet lähettää tiedotteitaan toimituk-

siin vain faksitse tai sähköpostitse ja jättää ne kokonaan julkaisematta kaupungin 
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verkkosivujen tiedotearkistoon. Nämä tiedotteet on kuitenkin voitu julkaista yksikön 

omilla verkkosivuilla, mutta silloinkaan tiedotteet eivät ole mukana aineistossa. Kau-

pungin tiedotteiden verkkojulkaisukäytännöissä on kirjavuutta siksi, ettei 

verkkosivujen julkaisujärjestelmä, jonka varassa tiedotearkisto toimii, ole kaupungin 

kaikkien yksiköiden käytössä. 

 

Tutkimusaineistossani eivät siis välttämättä ole mukana kattavasti kaikki tutkimus-

jakson aikana medialle lähetetyt kaupungin tiedotteet vaan ainoastaan verkkotiedo-

tearkiston tiedotteet. Tiedotemateriaalia kerätessä ei ole vaadittu täsmällistä tietoa 

siitä, että tutkittavat tiedotteet ovat varmuudella päätyneet toimitusten käsiin. Tee-

mahaastatteluissa kahden viestimen edustajat kertoivat hyödyntävänsä säännöllisesti 

juttuideoiden hankinnassa kaupungin verkkosivujen tiedotearkistoa. Tämä ei ole tut-

kimustulosten kannalta hälyttävää, sillä käytännössä lähes kaikki verkkotiedotearkis-

tossa julkaistavat tiedotteet saatetaan medialle myös muulla tavoin, sähköpostitse 

ja/tai faksitse. Ongelmallisempia tutkimuksen kannalta ovat tiedotteet, jotka julkais-

taan tai lähetetään medialle verkkotiedotearkiston ulkopuolelta. En ole ottanut selvil-

le tällaisten tiedotteiden tarkkaa lukumäärää keväällä 2004, mutta itsekin kaupungin 

viestintätehtävissä työskentelevänä arvelisin sen olleen melko vähäinen. Esimerkiksi 

suurimmat palveluntuottajat ja/tai eniten toiminnastaan tiedottavat virastot/yksiköt, 

kuten konsernihallinto, sosiaali- ja terveystoimi, yleissivistävä koulutus (vuodesta 

2005 alkaen kasvatus- ja opetuspalvelut), yhdyskuntapalvelut, museotoimi ja kulttuu-

ritoimi, julkaisevat kaikki tiedotteensa verkkotiedotearkistossa. Tahot, jotka eivät 

verkkotiedotearkistoa käyttäneet keväällä 2004, olivat enimmäkseen liikelaitoksia 

(Tampereen kaupungin liikennelaitos TKL, Tampereen Sähkölaitos, Tampereen vesi) 

tai joitakin yksittäisiä yksiköitä (esimerkiksi Tampereen työväenopisto, Nuorisopal-

velut), jotka eivät välttämättä kovin usein tiedota medialle muita kuin tapahtumaka-

lenteritietoja. Tutkimusaineistoa kootessani surffasin vertailun vuoksi myös TKL:n 

nettisivuilla, ja tutkimusjakson aikana siellä oli julkaistu pari tiedotetta, joita ei löy-

tynyt verkkotiedotearkistosta. Arvioni tutkimusaineiston ulkopuolelle jäävien tiedot-

teiden vähäisestä, tutkimustulosten kannalta merkitsemättömästä määrästä perustuu 

siis tietoon siitä, mitkä kaikki yksiköt käyttivät verkkosivujen julkaisujärjestelmää 

(jonka käyttö vaaditaan, jotta tiedotteita voi julkaista verkkotiedotearkistossa) ke-

väällä 2004 ja toisaalta tietoon siitä, mitkä kaupungin yksiköt tiedottavat medialle 

vähän. 
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Aamulehden ja Tamperelaisen kaupunkia koskevat jutut etsin selaamalla tarkasti läpi 

kaikki tutkimusjakson aikana julkaistut lehtien numerot. Osan Aamulehdistä sain tie-

dotusopin laitokselta, puuttuvat numerot kävin lukemassa yliopiston sanomalehtiar-

kistossa ja otin kaupunkia koskevista jutuista kopiot. Tamperelaisen numerot noudin 

Tamperelaisen toimituksesta. YLEn Hämeen uutisten sekä TV-Tampereen Pirkan-

maan tv-uutisten tutkimusjaksonaikaiset uutislähetykset sain Journalismin tutkimus-

yksiköstä valmiiksi videokaseteille nauhoitettuina; tv-uutismateriaali oli jo kerätty 

tutkimusyksikön kaupungin tiedottamista koskevaa tutkimusta varten (Aalto 2004). 

Koska sekä tiedotteet että viestinten jutut ovat julkisia, aineiston keräämisessä ei ol-

lut ongelmia. Keräämistä helpotti myös aineiston ajankohtaisuus; tutkimustyön alka-

essa esimerkiksi lehtien numeroita oli vielä helppo saada käsiinsä. Kaikkea ei tarvin-

nut kopioida arkistoista. 

 

Teemahaastattelupyyntöjä soittaessani viestimissä suhtauduttiin tutkimukseen ja 

haastattelupyyntöön myönteisesti. Lähes kaikista viestimistä sain haastateltavan en-

simmäisellä eli yhdellä soitolla. Tein kaikki teemahaastattelut kahden viikon aikana, 

ja haastattelut kestivät kukin puolitoista tuntia. Viiden henkilön haastattelun tein 

henkilöiden työpaikoilla rauhallisessa tilassa, kaksi henkilöä haastattelin Journalis-

min tutkimusyksikössä. Haastateltavat saivat itse päättää haastattelupaikan. Haastat-

telut olivat kahdenkeskisiä keskustelutilanteita ja käytin niissä apuna väljästi laati-

maani kysymysrunkoa. Kysymykset eivät olleet tarkasti strukturoituja eikä niitä esi-

tetty kaikille haastateltaville täysin samassa muodossa ja järjestyksessä, vaan aihee-

seen liittyvistä teemoista keskusteltiin vapaasti ja tarvittaessa eri haastateltavien 

kanssa hiukan eri asioita painottaen. Teemahaastattelun tarkoitus oli saada viestin-

kohtaista, mahdollisesti vaihtelevaa tietoa ja eri näkökulmia eri aihepiireistä sekä 

haastateltavan omia pohdintoja; ei tarkkoja vastauksia tilastoimista varten. Mielestäni 

haastattelut onnistuivat hyvin. Haastateltavat olivat hyvin motivoituneita ja hyviä 

kommunikoijia, ulkoisia häiriötekijöitä ei tilanteessa ollut ja keskustelu eteni luotta-

muksellisena. Pystyin haastattelijana reagoimaan haastateltavien kommentteihin, 

esittämään ennalta määrittelemättömiä lisäkysymyksiä enkä juuttunut muistilistani 

teemojen järjestykseen. Kaikki teemat käytiin läpi kaikkien haastateltavien kanssa. 

 

Nauhoitin keskustelut haastattelunauhurilla. Nauhoitetut haastattelut litteroi Journa-

lismin tutkimusyksikön tutkimusapulainen. Nauhoitusten ne kohdat, jotka tutkimus-
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apulaisen mielestä olivat hankalasti kuultavissa, kuuntelin itse ja korjasin litteroin-

tiin, sillä itse haastattelutilanteessa olleena minun oli helpompi hahmottaa nauhan si-

sältö. Kokonaisuudessaan nauhoituksissa ei ollut ongelmia, joten litterointi sujui hy-

vin ja tekstimateriaalia voi pitää luotettavana. Materiaalia tuli yhteensä 142 sivua 

(A4-kokoista). 

 

Koko tutkimusaineistoni tv-uutislähetyksiä lukuun ottamatta on paperilla � sekä tie-

dotteet, lehtien jutut että teemahaastattelut � ja siten helposti tarkasteltavissa. Tv-

uutisjutut ovat videokaseteilla. Tiedotteet ja lehtijutut numeroin juoksevasti suoraan 

tulosteisiin, lehtiin tai kopioihin (tapauksesta riippuen) ennen määrällisen sisällön-

analyysin suorittamista eli juttujen koodaamista tietokoneelle, tv-jutut numeroin ja 

koodasin tietokoneelle samalla, kun katsoin niitä videolta. Tiedotteilla on oma juok-

seva numerointinsa ja viestinten jutuilla omansa. Tutkimusaineistoani säilytetään 

Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikön arkistossa. 

 

3.2. Menetelmät 
 

Pääasiallisena tutkimusmenetelmänäni on juttuaineiston määrällinen sisällönanalyy-

si. Täydennän sitä tiedotusvälineiden edustajien teemahaastatteluilla, joilla kokoan 

näkemyksiä journalismista ja sen teosta. Käsittelen haastatteluaineistot karkealla laa-

dullisella analyysilla. Tarpeen mukaan teen myös ei-systemaattista laadullista ha-

vainnointia juttu- ja haastatteluaineistoista, esimerkiksi jos havaitsen aineistosta jota-

kin erityisen mielenkiintoista tai yleisestä linjasta poikkeavaa.  

 

Tutkimuksessani toteutuvat sekä aineisto- että menetelmätriangulaatiot. Tutkin sa-

maa aihetta eri aineistoista ja eri metodein, minkä uskotaan lisäävän tutkimustulosten 

luotettavuutta. (Eskola & Suoranta 1998, 69�70.) Määrällinen ja laadullinen ote lo-

mittuvat koko tutkimusprosessissani: määrällinen tutkimus sisältää aina laadullista 

tulkintaa (esimerkiksi sisällönanalyysin luokitusrungon luokkien määrittely on aina 

laadullista tulkintaa) ja laadullinen tutkimus aina määrällistä (esimerkiksi ilmiöiden 

esiintymisten laskeminen aineistosta vaikkei laskeminen systemaattista olisikaan) 

(Reunanen 2003, 96). 
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Määrällinen sisällönanalyysi sopii laajan empiirisen aineiston tutkimiseen, kuten 

omaan tutkimukseeni (Uusitalo 1991, 78�80). Määrällinen analyysi tuottaa kuvaile-

vaa tietoa asiaintilasta jonain tiettynä hetkenä tai pitemmän ajan kuluessa, ja moni-

puolisilla tilastollisilla aineiston käsittelyillä voi saada myös kausaalista tietoa eli tie-

toa eri muuttujien välisistä syy�seuraussuhteista (Holopainen & Pulkkinen 2003, 18). 

Esittelen seuraavissa luvuissa määrällisen sisällönanalyysin metodin sekä teemahaas-

tattelun tiedonkeruumetodin ja teemahaastatteluaineistojen laadullisen analyysin me-

todin, pohdin tulosten yleistämisen ongelmaa sekä tulosten luotettavuutta ja arvioin 

käyttökokemuksieni perusteella metodien soveltuvuutta tutkimukseeni. 

 

3.2.1 Määrällinen sisällönanalyysi 
 

Määrällinen sisällönanalyysi on määrällistä tutkimusta. Esittelen tässä luvussa mää-

rällisen tutkimuksen periaatteita sekä määrällisen sisällönanalyysin metodin sovellet-

tuna omaan tutkimukseeni. 

 

Määrällisessä eli kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusaineisto esitetään nume-

roina ja sitä analysoidaan tilastotieteellisin menetelmin. Tutkimusaineiston on edus-

tettava tilastollisesti havaintoyksiköiden muodostamaa perusjoukkoa (Uusitalo 1991, 

79�80). Havaintoyksikkö on se, josta tutkimuksessa tehdään havaintoja. Perusjoukko 

on se havaintoyksiköistä muodostuva joukko, josta johtopäätöksiä halutaan tehdä. 

(Emt., 70�71.) Tilastollinen yleistettävyys taas tarkoittaa sitä, että tutkituista havain-

toyksiköistä voidaan tehdä johtopäätöksiä, jotka koskevat kaikkia samanlaisia yksi-

köitä (emt., 78). Pro gradu -tutkimuksessani havaintoyksikköjä ovat viestimissä jul-

kaistut Tampereen kaupunkia koskevat jutut. Perusjoukko ovat kaikki tutkimissani 

viestimissä julkaistavat Tampereen kaupunkia koskevat jutut; haluan tehdä johtopää-

töksiä siitä, mitä ja millaisia kaupunkia koskevia juttuja tutkimissani viestimissä 

yleensä julkaistaan. 

 

Kaikkia havaintoyksiköitä ei ole järkevää eikä aina mahdollistakaan ottaa tutkitta-

vaksi, ja silloin tarvitaan otantaa. Perusjoukosta valitaan otos, joka edustaa koko pe-

rusjoukkoa. (Emt., 71; Holopainen & Pulkkinen 2003, 27). Tutkimuksessani olen va-

linnut otokseksi kaikki jaksolla 22.3.�25.4.2004 tutkimissani viestimissä julkaistut 

jutut (yhteensä 740). Holopaisen ja Pulkkisen mukaan otosta tulisi itse asiassa kutsua 

näytteeksi silloin, jos kaikilla perusjoukon otantayksiköillä ei ole yhtä suurta mahdol-
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lisuutta tulla valituiksi otokseen (2003, 27). Tutkimuksessani otokseen ovat voineet 

päästä vain ajalla 22.3.�25.4.2004 julkaistut jutut; eivät mitkä tahansa perusjoukkoa 

edustavat jutut. Eskolan ja Suorannan sanoin olen soveltanut harkinnanvaraista otan-

taa enkä ole poiminut tutkittavien juttujen otosta täysin sattumanvaraisesti (1998, 

18)15. Käytän tutkimuksessani kuitenkin näytteen sijasta termiä otos, sillä se on mie-

lestäni havainnollisempi eikä käytettävän termin valinta vaikuta tuloksiin millään ta-

valla. Otos on määrällisessä tutkimuksessa yleisemmin käytetty käsite kuin näyte. 

 

Otos on perusjoukkoa edustava, �jos otokseen tulleiden otantayksiköiden ominaisuu-

det vastaavat perusjoukon vastaavia ominaisuuksia oikeassa suhteessa� (Holopainen 

& Pulkkinen 2003, 27). Käyttämäni 740 jutun otos on laajuudeltaan tutkimukseni 

kokoon nähden sopiva. Se on myös tarvittavan edustava. Holopaisen ja Pulkkisen 

mukaan otoskoon kasvattaminen hyvin suureksi ei enää lisää tuloksen tarkkuutta sa-

nottavasti (emt., 36). Aineiston edustavuutta ja tulosten yleistettävyyttä pohdin tar-

kemmin luvussa 3.3.  

 

Määrällisen sisällönanalyysin työkalu on tutkimusaineiston luokitusrunko (ks. Liite 

2.). Luokitusrunko muodostuu muuttujista ja niiden arvoista. Määrällisessä tutkimuk-

sessa havaintoyksiköiden yksittäisiä piirteitä tarkastellaan mitattavina muuttujina. 

Yksittäisissä piirteissä, esim. �ikä�, on havaintoyksiköittäin vaihtelua, ja siksi niitä 

kutsutaan muuttujiksi. Muuttujilla on tutkijan ennalta määrittelemät, yleensä nume-

roin ilmaistut arvot. Havaintoyksikön tietylle piirteelle, muuttujalle, annetaan arvois-

ta kuvaavin. (Uusitalo 1991, 78; Alkula, Pöntinen ja Ylöstalo 1995, 74.) Tutkimuk-

sessani tarkastelen esimerkiksi juttujen yleissävyä kaupunkia kohtaan. Yleissävy on 

määrällisessä analyysissani yksi muuttujista ja sillä on neljä numeerisesti esitettyä 

arvoa: 0 = Neutraali, 1 = Kiittävä, 2 = Kriittinen, 3 = Hyökkäävä. Jos juttu on sävyl-

tään esimerkiksi kriittinen, saa se yleissävy-muuttujaan arvon 2. Muuttujien arvojen 

vaihtelu on siis juuri sitä tietoa, jota jutuista haetaan; juttujen sisältöjen erittelyä. 

Tutkija määrittelee muuttujat ja niiden arvot luokitusrungoksi sen mukaisesti, mistä 

asioista hän haluaa analyysilla saada tietoa.  

 

Tutkimukseni juttuanalyysin luokitusrungossa (ks. Liite 2.) on 14 eri muuttujaa, joil-

la on muuttujista riippuen kullakin vähintään kaksi vaihtoehtoista arvoa. Aineiston 

                                                 
15 Ks. aineiston valinnan perustelut luvusta 3.1. 
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käsittelyn helpottamiseksi jokaisella jutulla on kolme muuttujaa (sisältyvät em. 

14:ään), joita ei käsitellä tilastollisesti: Jutun numero, jutun julkaisupäivämäärä ja ju-

tun pääotsikko. Aineistoni havaintomatriisissa ensimmäinen tietueen (havaintoyksi-

kön eli jutun) numero on siis 1 ja viimeinen 740, koska havaintoyksiköitä on kaikki-

aan 740. Lisäksi havaintomatriisissani on viimeisenä �muuttujana� sarake mahdolli-

sille lisähuomioille. Se toimii lähinnä tutkijan muistiinpanovälineenä. 

 

Oman tutkimukseni luokitusrunko pohjaa osittain Esa Reunasen (2003) väitöskirjas-

saan käyttämään, tosin huomattavasti monipolvisempaan, luokitteluun, ja olen koos-

tanut rungon Reunasen asiantuntevien kommenttien perusteella tehdessäni tutkimusta 

Journalismin tutkimusyksikössä kesällä 2004 (ks. tarkemmin johdannosta, luku 1.). 

 

Sisällönanalyysilla saatu tieto kootaan havaintomatriisiin: tietokoneohjelman, esi-

merkiksi Excelin tai SPSS:n, taulukkoon koodataan kaikkien havaintoyksiköiden 

saamat arvot muuttujittain. Havaintomatriisissa havaintoyksiköt (tutkimuksessani ju-

tut) ovat riveinä ja muuttujat sarakkeissa. Yksi rivi sisältää siten aina yhden jutun 

muuttujittain saamat arvot. Havaintomatriisin informaatio muokataan tilastollisin 

menetelmin muotoon, jonka avulla voidaan vastata tutkimuksessa esitettäviin kysy-

myksiin (Uusitalo 1991, 87�88; Holopainen & Pulkkinen 2003, 44.), taulukoiksi ja 

kuvioiksi. Omassa tutkimuksessani käyttämiäni tilastollisia menetelmiä ovat frek-

venssien eli esiintymislukumäärien ja -prosenttien taulukointi (esimerkiksi kuinka 

monta prosenttia jutuista edustaa mitäkin juttutyyppiä) (Holopainen & Pulkkinen 

2003, 46) ja ristiintaulukointi. Muitakin tilastollisia menetelmiä voisi käyttää, mutta 

nämä valitsemani menetelmät antavat jo tutkimuksen kokoon ja tavoitteisiin nähden 

tarvittavasti tietoa johtopäätösten tekemiseen eikä osaamiseni riittäisi vaativampiin 

tilastomenetelmiin. 

 

Ristiintaulukoinnilla mitataan kahden eri muuttujan välistä riippuvuutta (Holopainen 

& Pulkkinen 2003, 48). Esimerkiksi taulukoimalla ristiin muuttujat �Juttutyyppi� ja 

�Pohjautuminen tiedotteeseen� saadaan selville, mitä juttutyyppejä edustavat ne jutut, 

jotka pohjautuvat kaupungin tiedotteisiin, ja mitä ne jutut, joilla ei ole mitään suhdet-

ta kaupungin tiedotteisiin. Saadun tiedon perusteella voi pohtia sitä, miten tiedotta-

minen vaikuttaa viestinten juttuihin. Edellä esitetyssä tapauksessa tulos on muun mu-

assa se, että tiedotteiden pohjalta tehdyt jutut ovat keskimääräistä useammin uutisia 
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ja tapahtumapuffeja. Käytän toimittajien teemahaastatteluissa ilmi tullutta seikkaa, 

että tiedotteiden pohjalta tehdään yleensä uutisia, edellä mainitun tilastollisen tulok-

sen vertailupohjana � tässä tapauksessa tukena. Voisi olla niinkin, että toimittajat oli-

sivat olleet haastatteluissa asiasta täysin eri mieltä. Siinä tapauksessa pohtisin, mistä 

tämä johtuu. 

 

Määrällisen sisällönanalyysin metodin käyttämisen omassa tutkimuksessani voi ki-

teyttää seuraavasti: Tarkoitukseni on tuottaa perusjoukkoa (Tampereen kaupunkia 

käsittelevät jutut neljässä paikallisessa viestimessä) edustavasta otoksesta (tutkimuk-

seni juttuaineisto) yleistämiskelpoista perusjoukon ominaisuuksia kuvailevaa tietoa 

ja jalostaa siitä ristiintaulukointien ja aineiston laadullisen havainnoin keinoin sekä 

toimittajien teemahaastatteluissa esiin tulevat näkökulmat huomioon ottaen erilaisia 

päätelmiä, tutkimustuloksia. Vertaan saamiani tuloksia aiempiin tutkimuksiin tästä 

aihepiiristä sekä aihepiiriin liittyvään teoriaan. 

 

3.2.2 Teemahaastattelu ja haastatteluaineistojen laadullinen analyysi 
 

Käytän tutkimuksessani teemahaastattelua tiedonkeruun metodina. Olen seitsemää 

tiedotusvälineen edustajaa haastattelemalla kerännyt laadullista aineistoa tarkoituk-

senani selvittää, mitä tiedotusvälineiden edustajat ajattelevat tietyistä journalismiin 

liittyvistä aihepiireistä. Haastattelu eroaa keskustelusta olennaisesti siinä, että haas-

tattelu tähtää informaation keräämiseen ja on ennalta suunniteltua päämäärähakuista 

toimintaa, kun taas keskustelun funktiona voi olla pelkkä yhdessäolo (Hirsjärvi & 

Hurme 2001, 42). 

 

Eskola ja Suoranta (1998, 87) jakavat haastattelut strukturoituihin, puolistrukturoi-

tuihin, teemahaastatteluihin ja avoimiin haastatteluihin sen mukaisesti, kuinka kiin-

teiksi esitettävät kysymykset on muotoiltu ja kuinka paljon haastattelija jäsentää 

haastattelutilannetta. Haastattelutyyppi valitaan luonnollisesti tutkimusongelman 

mukaan, sillä erityyppiset haastattelut keräävät erityyppistä tietoa (Eskola ja Suoran-

ta 1998, 89). Strukturoidussa haastattelussa (lomakehaastattelussa) kaikilta haastatel-

tavilta kysytään täsmälleen samalla tavalla muotoillut kysymykset ja vastausvaihto-

ehdot kaikille samassa järjestyksessä. Puolistrukturoidussa haastattelussa asetelma on 

muutoin sama kuin strukturoidussa, mutta valmiita vastausvaihtoehtoja ei anneta 

vaan haastateltava vastaa omin sanoin. Teemahaastattelussa tutkija on ennalta mää-
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rittänyt vain haastattelun aihepiirit, teema-alueet. Kysymykset voidaan esittää haasta-

teltaville eri muotoisina ja eri järjestyksessä. Haastattelijan tulee varmistaa, että jo-

kaisen haastateltavan kanssa käydään läpi kaikki teemat. (Emt., 87.) Avoin haastatte-

lu puolestaan muistuttaa tavallista keskustelua. Haastattelija keskustelee haastatelta-

van kanssa tietystä aiheesta, mutta läpikäytävät teemat voivat vaihdella eri haastatte-

luissa. (Emt., 87.) Hirsjärven ja Hurmeen teemahaastattelu on väljempi käsite, loma-

ke- ja strukturoimattoman haastattelun välimuoto, puolistrukturoitu tai puolistandar-

doitu haastattelu (2001, 47), mutta käytännössä sama asia kuin Eskolan ja Suorannan 

teemahaastattelu. Tutkimuksessani olen käyttänyt teemahaastattelua siinä merkityk-

sessä kuin sekä Eskola ja Suoranta että Hirsjärvi ja Hurme sen esittävät. 

 

Teemahaastattelun työkalu on haastattelurunko, joka koostuu teema-alueista, tee-

moista. Tutkija muodostaa teemat tutkittavia ilmiöitä kuvaavien peruskäsitteiden 

spesifioiduista alakäsitteistä tai -luokista. Teemat ovat yksinkertaisia ja pelkistettyjä, 

iskusanamaisia. Jotta tutkija voisi muodostaa teemat, hänen on oltava perehtynyt tut-

kimansa ilmiön teoriaan ja tutkimustietoon. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 66.) Viimeksi 

mainittu on toki suotavaa kaikessa tutkimisessa. Haastattelutilanteessa tutkija eli 

haastattelija tarkentaa teema-alueet tekemällä niihin kohdistuvia kysymyksiä. Mutta 

myös haastateltava toimii tarkentajana, konkretisoi tutkittavia ilmiöitä ja antaa siten 

enemmän tietoa omista näkemyksistään. (Emt., 66�67.) 
 

Teema-alueiden pohjalta haastattelija voi jatkaa ja syventää keskustelua niin laajalle 

kuin hänen tutkimusintressinsä edellyttävät ja haastateltavan edellytykset sekä kiin-

nostus aiheeseen sallivat (emt., 67). Teemahaastattelu sallii siten keskustelun rönsyi-

lyn ja painottumisen eri haastateltavilla eri asioihin sekä sen, että esiin tulee haasta-

teltavan sanomana asioita, joita tutkija ei itse ole kysynyt, mikä on hedelmällistä. 

Omassa tutkimuksessani yhtenä pääteemana oli esimerkiksi �Uutiskriteerit ja työkäy-

tännöt�, ja sen alla oli alateemoja, kuten �Uutiskriteerit� sekä �Juttuideat ja lähteiden 

käyttö� (ks. teemahaastattelurunko liitteestä 4.). Teemat kumpuavat journalismin pe-

ruskäsitteistöstä, joka itselleni tiedotusopin opiskelijana ja journalistista työtä teh-

neenä on tuttu. Olen perehtynyt tutkimiini ilmiöihin, joita teemoilla kuvataan, sy-

vemmin tietenkin myös tätä tutkimusta tehdessäni. 

 

Teemahaastattelu on kielellinen vuorovaikutustilanne, jonka onnistumista tai onnis-

tumattomuutta säätelevät sekä haastattelijan että haastateltavan ominaisuudet, ky-
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vykkyys ja tyyli (Hirsjärvi & Hurme 2001, 52�53, 68�69, 124�127). Haastattelun su-

jumiseen ja saatavan tiedon laajuuteen ja syvällisyyteen vaikuttavat monet seikat, 

esimerkiksi tutkijan kysymis- ja keskustelutaidot sekä kyky reagoida haastateltavan 

puheeseen spontaanisti ja ylläpitää haastateltavan kiinnostusta (emt., 102�123), haas-

tateltavan motivaatio ja luonteenominaisuudet (emt., 116�117, 126�127), mutta 

myös haastattelupaikka. Haastattelupaikan tulisi olla sellainen, missä on mahdolli-

simman vähän ulkoisia häiriötekijöitä kuten melua haittaamassa kommunikointia. 

(Emt., 73�74.) Erityisen tärkeää haastattelun onnistumiselle on haastattelijan ja haas-

tateltavan välinen luottamus. Luottamus rakentuu ensinnäkin siitä, että haastateltava 

uskoo haastattelijan olevan rehellisin aikein liikkeellä (emt., 69). Hyvä haastattelija 

on myös sellainen, että hän saa haastateltavansa avautumaan ja kertomaan henkilö-

kohtaisiakin asioita (emt., 69; Eskola & Suoranta 1998, 94), jolloin haastattelu syve-

nee ja haastateltava tuo oma-aloitteisesti esiin ajatuksiaan runsaammin ja mielestäni 

myös rehellisemmin kuin vastauksissaan tutkijan muotoilemiin kysymyksiin. Teemo-

jen käyttö haastattelussa varmistaa sen, että kaikkien haastateltavien kanssa on kes-

kusteltu edes jossain määrin samoista asioista. Teemoittelusta on myös apua tutkijal-

le, kun hän alkaa tarkastella ehkä satojakin sivuja käsittävää litteroitua haastatteluai-

neistoa. (Emt., 88.)  

 

Tutkimuksessani teemahaastattelu oli muihin tutkimushaastattelutyyppeihin verrattu-

na paras vaihtoehto. Muodollisluonteisessa strukturoidussa tai puolistrukturoidussa 

haastattelussa en olisi saanut esiin tiedotusvälineiden edustajien haastattelussa spon-

taanisti syntyviä ja valmiiksi annettujen kysymysten ulkopuolisia näkemyksiä, vaan 

ainoastaan vastaukset itse ennalta määrittelemiini tarkkoihin kysymyksiin. Jos olisin 

kerännyt määrällistä aineistoa myöhemmin tilastollisesti käsiteltäväksi, strukturoitu 

haastattelu olisi ollut sopivampi metodi (Hirsjärvi & Hurme 2001, 37). Avoin haas-

tattelu taas ei olisi mahdollistanut vastausten vertailua haastateltavien kesken eikä si-

tä, että käytän haastatteluaineistoja määrällisen sisällönanalyysin tutkimustulosten 

tulkinnan apuna ja vertailupohjana. Teemahaastatteluilla sain kaikilta viestinten 

edustajilta vastauksia kaikkiin teemoihin ja lisäksi uusia näkemyksiä ja huomioita. 

Teemat olin muodostanut suurelta osin määrällisen sisällönanalyysin luokittelurun-

koa vastaavaksi, minkä takia teemahaastatteluvastaukset toimivat hyvin määrällisten 

tulosten vertailupohjana. 
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Jotta teemahaastatteluaineistoja voisi tutkia, ne tulee nauhoittaa haastattelutilanteessa 

(emt., 92). Nauhoitettu aineisto voidaan tutkimusongelmasta riippuen joko purkaa 

tekstiksi eli litteroida tai aineistoa voidaan analysoida nauhoja kuuntelemalla. Jos 

nauhat litteroi, on valittava, kirjoitetaanko haastattelut sanasanaiseksi 

puhtaaksikirjoitukseksi koko haastatteludialogista vai haastateltavan puheesta 

teemoittain valikoiden. Niin ikään on päätettävä, tarvitaanko litteraatioon muutakin 

kuin kielellistä informaatiota; kirjataanko myös esimerkiksi taukojen pituudet ja 

äänensävyt. (Emt., 138.) Pro graduni teemahaastatteluaineistot on litteroitu 

sanasanaisesti koko dialogista ilman ei-kielellistä informaatiota. Viimeksi mainittua 

ei tarvittu, koska se ei ollut tutkimuskohteenani. Sanasanainen litterointi puolestaan 

valikoitui siksi, että litteroinnin suoritti tutkimusapulainen, en minä itse, sekä siksi, 

että halusin aineiston kirjalliseksi kokonaisuudessaan, jotta pystyin poimimaan siitä 

sitaatteja. Tiivistävää litterointia suositellaan vain tutkijan itsensä tehtäväksi, sillä 

haastattelussa mukana olleena tämä tunnistaa teema-alueet nopeasti ja tuntee 

yleensäkin aineiston hyvin (emt., 142). 

 

Teemahaastatteluaineistoja voidaan käsitellä teksteinä monilla eri metodeilla, sekä 

määrällisillä että laadullisilla, kuten mitä tahansa aineistoja (emt., 180). Tutkimuk-

sessani analysoin haastatteluaineistoja laadullisesti teemoittelemalla: Tarkastelen ai-

neistosta esiin nousevia piirteitä, jotka ovat yhteisiä usealle eri haastateltavalle. Tee-

mat pohjautuvat teemahaastattelurungon teemoihin. Teemoitteluun analyysitapana 

sisältyy laskeminen; tiettyjen ilmiöiden esiintymisen laskeminen materiaalista. (Emt., 

172�173.) Teemoittelu on Eskolan ja Suorannan suosittelema analyysitapa, jos halu-

aa ratkaista jonkin käytännöllisen ongelman. Teemoittelemalla voi poimia aineistosta 

käytännöllisen tutkimusongelman kannalta olennaista tietoa, vertailla eri teemojen 

esiintymistä ja ilmenemistä sekä kuvata niitä sitaateilla. (Eskola & Suoranta 1998, 

175�179.) Sitaateilla tutkija vahvistaa argumentointiaan mutta tuo esiin aineistosta 

myös poikkeavia vivahteita (Hirsjärvi & Hurme 2001, 194). 

 

Tutkimuksessani en analysoi haastatteluaineistoa intensiivisesti, sillä tarkoitukseni 

on saada lähinnä juttuaineiston määrällistä sisällönanalyysia täydentävää tietoa. Kos-

ka olen kiinnostunut tiedotusvälineiden edustajista tiedotusvälineidensä edustajina, 

en yksityisinä ihmisinä, ja koska tiedonkeruun tavoitteeni on saada näkemyksiä ja 

tietoa vain journalismiin ja sen tekoon liittyen, en ole katsonut tarpeelliseksi tarkkail-
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la haastatteluissa haastateltavan nonverbaalista viestintää tai ympäristöä. En myös-

kään aineistoa tarkastellessa tutki haastateltavan puheesta esimerkiksi taukoja, huo-

kauksia tai äänensävyjä ja mieti niiden merkityksiä.  

 

Teemahaastattelujen käytännön toteutusta tutkimuksessani olen kuvaillut luvussa 3.1. 

 

3.3 Tulosten yleistettävyydestä ja luotettavuudesta 
 

3.3.1 Yleistäminen määrällisessä tutkimuksessa 
 

Yleistäminen on sitä, että otoksesta tehdyt havainnot ja päätelmät yleistetään koske-

maan koko perusjoukkoa (Alkula, Pöntinen ja Ylöstalo 1995, 215). Laajemmin käsi-

tettynä yleistäminen on sitä, että aineistosta tehdyt havainnot, johtopäätökset ja tul-

kinnat ulotetaan pätemään empiirisen tutkimusaineiston ulkopuolelle (Suhonen 2004, 

2). Tyypillisessä määrällisessä tutkimuksessa mitataan perusjoukosta poimitun otok-

sen havaintoyksiköitä eri muuttujien suhteen. Tulokset esitetään tilastollisin mene-

telmin käsiteltyinä. Jos tutkimusaineisto on edustava, tulosten odotetaan pätevän tie-

tyin rajoituksin perusjoukkoon. Toisin sanoen, jos tutkimusaineisto on epäedustava, 

tuloksia ei voida yleistää. (Uusitalo 1991, 78�80.)  

 

Tutkimusaineistostani � neljän paikallisen viestimen Tampereen kaupunkia koskevat 

jutut viiden viikon ajalta � tekemistäni havainnoista ja päätelmistä voi tehdä vähin-

tään suuntaa-antavia yleistyksiä kyseisten viestinten Tampereen kaupunki -aiheisesta 

journalismista paitsi tutkimusjaksolla myös muina aikoina; tosin se, ettei tutkimusai-

neistoni kata tasaisesti koko kalenterivuotta, hieman heikentää yleistettävyyttä. 

Yleistämistä voi jatkaa tällaisen yksittäistapauksen perusteella määrällisestä laadulli-

seen suuntaan koskemaan minkä tahansa kunnan tiedotuksen ja paikallisten joukko-

viestinten yhteispeliä. Tällainen yleistäminen yksittäisen tutkimusaineiston havainto-

yksiköistä johonkin täysin toiseen vaikkakin luonteeltaan vastaavaan aineistoon on 

kuitenkin heikommalla pohjalla kuin yleistäminen saman tutkimusaineiston otoksesta 

sen perusjoukkoon. Otos valitaan aina siten, että se edustaa mahdollisimman hyvin 

perusjoukkoa (Alkula, Pöntinen ja Ylöstalo 1995, 106), mistä syystä yleistyksetkin 

ovat luotettavampia. Esimerkiksi tietty määrä Tampereen seudun tiettyjen viestinten 

juttuja (otos) edustaa kaikkia kyseisten viestinten juttuja (perusjoukko), ja siksi Tam-
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pereen seudun viestinten jutuista voidaan tehdä yleistyksiä, jos edustavuuden lisäksi 

muutkin yleistämisen kriteerit täyttyvät. Mutta kuinka hyvin jutut edustavat jonkin 

muun alueen, esimerkiksi Turun seudun, viestinten juttuja? Yleistykset lienevät jäl-

kimmäisessä tapauksessa vain viitteellisiä. 

 

Jos otos ei edusta perusjoukkoa siten, että otoksessa olisi samoja ominaisuuksia sa-

massa suhteessa kuin perusjoukossa, puhutaan otoksen harhaisuudesta. Otantateori-

an, joka on tilastotieteen yksi haara, avulla voidaan laskennallisesti kuitenkin arvioi-

da, onko poikkeama tilastollisesti merkittävä vai ei. (Alkula, Pöntinen ja Ylöstalo 

1995, 106�107; Uusitalo 1991, 72.) Tavallisesti otos ei muodostu edustavuudeltaan 

täydelliseksi kadon takia. Kadolla tarkoitetaan sitä, että kaikkia havaintoyksiköitä ei 

saadakaan tutkittua, esimerkiksi jos osa haastattelututkimuksiin valituista kieltäytyy 

haastattelusta. Jos kato on vähäistä ja satunnaisesti jakautunutta, se ei ole suuri on-

gelma tulosten yleistettävyyden kannalta. Jos taas kato on systemaattista, esimerkiksi 

jokin tietty haastateltavien ryhmä ei pääse aikataulullisista syistä mukaan tutkimuk-

seen, yleistäminen ei onnistu ilman tietoja kadon rakenteesta ja niiden perusteella 

tehtäviä korjauksia. (Alkula, Pöntinen ja Ylöstalo 1995, 112�113; Uusitalo 1991, 

72.) Omassa tutkimuksessani otoksen poiminta perusjoukosta onnistui hyvin siinä 

mielessä, että sain kaikki otoksen havaintoyksiköt eli paikallisten viestinten Tampe-

reen kaupunkia koskevat jutut koottua ja tutkittua. Niissä myös on melko hyvin omi-

naisuuksia samassa suhteessa kuin on niiden perusjoukossa. Tutkimusaineiston ke-

ruuajankohdaksi on valittu sellainen jakso, jolloin kunnalliselämä ja viestimet toimi-

vat normaalein resurssein. Jos tutkimusjaksoksi olisi valittu vain kesälomien aika, 

otos olisi todennäköisesti epäedustava. Kaikkein edustavin otos saataisiin sisällyttä-

mällä aineistoon sekä �normaaliajalla� että kesälomien aikana julkaistua Tampereen 

kaupunki -aiheista journalismia. Toisekseen, tutkimukseni otoksessa saattaa toki 

esiintyä satunnaista, tutkijan tiedostamatonta katoa Tampereen kaupunkia koskevien 

juttujen suhteen; onhan mahdollista, että joku juttu on otosta poimittaessa jäänyt mi-

nulta huomaamatta ja siten tutkimusaineiston ulkopuolelle. Tämän tyyppinen mah-

dollinen kato tutkimuksessani on kuitenkin vähäistä, sillä tarkastin lehdet ja tv-

uutiset hyvin tiheällä kammalla ja kaupungin palveluksessa työskentelevänä tunnistin 

helposti, mitkä jutuista kuului ottaa mukaan tutkimusaineistoon. Siten mahdollinen 

vähäinen kato tutkimuksessani ei estä yleistysten tekemistä. 
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Keskeinen kriteeri tutkimusaineiston edustavuudelle on otoksen koko. Sopivin koko 

määräytyy siitä, millaista tietoa tutkimuksella tavoitellaan. Mitä tarkempia tietoja ha-

lutaan, sitä suurempi tulisi otoksen olla. Samoin, mitä useampia tekijöitä tarkastel-

laan yhtäaikaisesti, sitä suurempi otos tarvitaan. Todellisuudessa tutkimukseen liitty-

vät taloudelliset ja muut resurssit määräävät myös otoksen koon. (Uusitalo 1991, 73.) 

�Otoskoon määrääminen onkin aina kaupankäyntiä tulosten tarkkuuden ja vaaditta-

vien resurssien välillä.� Otoksen koon sopivuutta voidaan määrittää tilastollisilla las-

kelmilla tai erilaisten esimerkkien avulla arvioimalla. Esimerkiksi jos analyysissa 

käytetään ristiintaulukointia, otoskokoa voi arvioida sen mukaan, minkä suuruisista 

luvuista joudutaan laskemaan prosentteja. Esimerkiksi jos lasketaan prosentteja 30 

havainnosta, on otantasattumalla jo suuri vaikutus tulokseen. (Alkula, Pöntinen ja 

Ylöstalo 1995, 108�109). Sinänsä otoksen poiminnassa on tärkeää, että yksittäisillä 

havaintoyksiköillä on kaikilla yhtä suuri todennäköisyys joutua otokseen (Uusitalo 

1991, 72.). Eli satunnaisotos parantaa otoksen edustavuutta yleisesti ajateltuna, mutta 

jos otos on kooltaan hyvin pieni, satunnaisuus vaikuttaa tuloksiin. 

 

Omassa tutkimuksessani aineistona on 740 lehti- ja televisiojuttua, mikä on riittävä 

määrä yleistysten tekemiseen noin tusinan muuttujan suhteen. Stempel on 1950-

luvulla tutkinut, kuinka monta sanomalehden eri numeroa tarvitaan mediasisältöjen 

analyysiin, jolla pyritään yleistämään lehden mediasisällöistä jotakin. Sen mukaan 

kuusikin sanomalehden numeroa riittää edustavaksi otokseksi. (Stempel 1952 teok-

sessa Gunter 2002, 222.) Pro gradussani tämä määrä ylittyy reippaasti; esimerkiksi 

Aamulehden numeroita aineistossani on yhteensä 35. Sen sijaan Tamperelaisen nu-

meroita aineistossa on 10, mutta Stempelin tuloksiin peilaten Tamperelaisenkin otos 

olisi edustava. Toisaalta eri viestinten erikokoisilla otoksilla on kuitenkin hieman 

vaikutusta tuloksiin ja ainakin viestintenvälisiin vertailuihin: kaupunkilehti Tampere-

laisen jutuista tehtäviä yleistyksiä saattaa vinouttaa se, että kyseinen lehti ilmestyy 

vain kahdesti viikossa, kun taas muut tutkitut viestimet (Aamulehti, TV-Tampereen 

Pirkanmaan tv-uutiset ja YLEn Hämeen uutiset) julkaisevat lehtensä tai uutislähetyk-

sensä vähintään joka arkipäivä. Jos Tamperelaisen juttuja olisi määrällisesti enem-

män mukana tutkimusaineistossa kuin minkä verran niitä viiden viikon lehdistä ker-

tyy, tulokset kyseisen lehden osalta saattaisivat olla vähän erilaisia. 
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Edellisten huomioiden lisäksi yleistämisen ongelmaan liittyy erilaisia aineiston sisäi-

siä yleistyksiä. Määrällisen aineiston tilastolliseen analyysiin perustuvissa tutkimuk-

sissa oleelliset yleistävät johtopäätökset tehdään jo aineiston sisällä ennen kuin yrite-

täänkään sanoa mitään aineiston ulkopuolisesta todellisuudesta, esimerkiksi eri muut-

tujien välistä riippuvuutta analysoidaan ristiintaulukoimalla. (Suhonen 2004, 5�6). 

Tutkimuksessani teen useita aineiston sisäisiä yleistyksiä erityisesti ristiintaulu-

koidessani muuttujia.  

 

Yleistämisen edellytyksenä on myös tutkimisessa käytettyjen mittarien validius eli 

kuinka hyvin analyysissa käytettävät mittarit todella mittaavat sitä, mitä ne on tarkoi-

tettu mittaamaan. �Validius on tulosta ajatusprosessista, jossa tutkija käyttää aiheen 

tuntemustaan, aikaisempia tutkimuksia ja yleistä logiikkaa vakuuttaakseen itsensä ja 

muut valittujen indikaattoreiden järkevyydestä.� (Alkula, Pöntinen ja Ylöstalo 1995, 

89�90; Gunter 2002, 212; Uusitalo 1991, 84.) Tutkimuksessani oli tärkeää luoda ana-

lyysia varten luokittelurunko, jossa on riittävästi tutkimuksen kannalta olennaisia 

muuttujia ja niiden arvoja, eli mittari, jonka avulla pystytään vastaamaan tutkimus-

kysymyksiin. Tutkimuksessani runko muokattiin sopivaksi muutamien aineistosta 

tehtyjen testianalyysien avulla. Luokittelurungon määrittelyssä auttoi myös se, että 

tunnen hyvin tutkimuskohteen, eli Tampereen kaupungin organisaation ja sen toi-

minnan, koska työskentelen siellä itse.16 Luonnollisesti myös virheet havaintoyksi-

köiden luokittelussa ja arvojen syöttämisessä havaintomatriisiin sekä datan tilastolli-

sessa käsittelyssä vähentävät yleistysten oikeellisuutta (Gunter 2002, 230). Tutki-

muksessani olen tarkistanut dataa silmämääräisesti sekä tarkoin pistokokein. 

 

Yleistämisen edellytys niin ikään on mittauksen reliaabelius; se, että mittaustulos on 

toistettavissa samanlaisena eikä sattumanvaraisesti muuttuvana (Gunter 2002, 212; 

Uusitalo 1991, 84). Reliaabeliutta voidaan mitata esimerkiksi uudelleenmittauksella 

tai rinnakkaismittauksella. Ensimmäisellä tarkoitetaan sitä, että samoja asioita mita-

taan samoilla mittareilla uudemman kerran. Jälkimmäinen tarkoittaa, että samojen 

asioiden mittaamiseen käytetään eri mittareita. (Alkula, Pöntinen ja Ylöstalo 1995, 

95�97; Gunter 2002, 212.) Pro gradussani olen käyttänyt uudelleenmittausta siten, et-

tä toinen tutkija on testannut pienen osan samasta määrällisestä aineistosta kuin minä 

� kyseessä ei kuitenkaan ollut täsmällisesti toteutettu reliabiliteettitesti �, ja tuloksia 
                                                 
16 Tutkimuksen objektiivisuuden suhteen tämä voi olla ongelmallisempi asia, mistä syystä olenkin 
pyrkinyt tarkkailemaan päätelmieni objektiivisuutta erityisen valppaasti. 
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on vertailtu. Niiden perusteella tutkimukseni reliabiliteetti vaikuttaisi hyvältä; poik-

keamia kahden tutkijan tuloksissa oli vain vähän. Luokitusohjetta täsmennettiin niin, 

että ohjeesta tuli näissäkin tapauksissa yksiselitteinen.  

 

Yleistysten ymmärrettävyyttä ja uskottavuutta tutkimuksen lukijan kannalta edistää 

se, että tutkija on mahdollisimman tarkasti perustellut päätelmiinsä johtavat ajatus-

kulkunsa (Suhonen 2004, 6�7). Olen huomioinut tämän tutkimuksessani ja pyrkinyt 

perustelemaan päätelmäni riittävän yksityiskohtaisesti. 

 

3.3.2 Teemahaastattelujen luotettavuus 
 

Laadulliseen tutkimukseen ei voi soveltaa yleistämisen käsitettä samalla tavoin kuin 

määrälliseen tutkimukseen (Eskola & Suoranta 1998, 209�211). Klaus Mäkelän mu-

kaan �kvalitatiivisen tutkimuksen toistettavuutta ei voi muotoilla reliabiliteettion-

gelmaksi eikä kvalitatiivisen tulkinnan osuvuutta voi rinnastaa tilastollisen mallin 

osuvuuteen tai selitysvoimaan.� Mäkelän mukaan tutkimuksen aineistotyypistä huo-

limatta tulisi kiinnittää huomio ainakin aineiston merkittävyyteen ja yhteiskunnalli-

seen tai kulttuuriseen paikkaan, aineiston riittävyyteen ja kattavuuteen sekä analyysin 

arvioitavuuteen ja toistettavuuteen. (Mäkelä 1990, 47�48.) Olen teemahaastatteluai-

neistojani analysoidessani ja päätelmiä tehdessäni ottanut huomioon haastateltavien 

yhteiskunnallisen kontekstin, ja tutkimusongelmani kannalta valitut teemahaastatel-

tavat ja heiltä kerätty haastatteluaineisto on merkittävä. Mielestäni se on myös ylei-

sesti merkittävä aineisto journalismin tutkimisessa. Aineiston riittävyys ja kattavuus 

sen sijaan on ongelmallisempi asia, ja sitä myötä tulosten yleistettävyys. Haastatte-

lemani yksittäiset toimittajat edustavat tosiasiassa vain itseään eivätkä koko toimitus-

ta, jossa ovat töissä. Toimittajien teemahaastattelujen perusteella ei siten voi tehdä 

varmoja yleistyksiä koko viestimen toimintatavoista ja kunnallisjournalisminäke-

myksistä. Viitteitä niistä antavat kyllä yksittäistenkin toimittajien haastattelut. Toi-

mittajahan yleensä omaksuu tai joutuu omaksumaan viestimensä linjan ja toimintata-

vat. Jos haluaisi yleispätevämpiä tuloksia tietyn viestimen linjauksista ja toimintata-

voista, tulisi haastatella jokaisesta viestimestä useita toimittajia. Tässä taas tulevat re-

surssikysymykset vastaan: teemahaastatteluja ei yhden tutkijan voimin voi tämänko-

koisessa tutkimuksessa tehdä kovin monta. Toimittajille voisi tietysti tehdä teema-

haastattelun sijasta lomakehaastattelun, esimerkiksi web-lomakkeella, mutta tällöin 

vastausanti jäisi muodollisemmaksi ja pinnallisemmaksi, koska haastattelija ei pääsi-
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si syventämään aiheita eikä esittämään lisäkysymyksiä. Ei myöskään olisi mitään ta-

kuita, että toimittajat ylipäätään vastaisivat kyselyyn. 

 

Teemahaastatteluissa reliaabeliutta eli toistettavuutta ei voi todistaa kuten määrälli-

sessä tutkimuksessa. Haastattelutilanteet ovat ainutkertaisia eivätkä toistu eri haastat-

telijoiden tekeminä täysin samanlaisina, sillä haastattelu on vuorovaikutustilanne, jo-

hon ihmisten persoonat ja kulloisetkin olosuhteet vaikuttavat (Hirsjärvi & Hurme 

2001, 186). Haastateltavan voisi olettaa suurimmaksi osaksi kuitenkin olevan asioista 

eri haastattelijoidenkin haastatteluissa samaa mieltä, mutta toisaalta ihminenhän voi 

muuttaa mieltään koska haluaa. Samoin haastatteluaineiston laadullisen analyysin 

toistettavuus on hankala todistaa. Sitä voi kuitenkin auttaa perustelemalla tulkintansa 

läpinäkyvästi. Luokittelu- ja tulkintasäännöt on esitettävä niin yksiselitteisesti, että 

niitä soveltamalla toinenkin tutkija saisi aineistosta samat tulokset. (Mäkelä 1990, 

53.) 

 

Hirsjärvi ja Hurme esittävät muutamia mittareita, joilla voi arvioida teemahaastatte-

lujen luotettavuutta. Teemahaastattelun osalta validius liittyy käsitteisiin ja sisältöön. 

Jos tutkittavasta ilmiöstä ei ole tavoitettu olennaisia piirteitä tai teoriasta ei ole joh-

dettu keskeisiä käsitteitä, tutkimuksen käsitevalidius on huono. Tällöin muun muassa 

teemahaastattelurunko on huonosti suunniteltu. Käsitevalidiutta voi etukäteen paran-

taa perehtymällä tarkasti tutkittavaan ilmiöön ja siitä tehtyyn tutkimukseen. Jos taas 

tutkittava ilmiö on teoreettisesti eli käsittein tavoitettu hyvin, voi epäonnistua teema-

alueisiin liittyvien kysymysten laatimisessa. Tällöin sisältövalidius on huono. Kysy-

myksillä ei saada tavoiteltuja merkityksiä. Sisältövalidiuden voi varmistaa laatimalla 

riittävän useita kysymyksiä ja lisäkysymyksiä eri teema-alueista. (Hirsjärvi & Hurme 

1991, 12917.) Tutkimuksessani haastattelurunko toimi hyvin ja tuotti haluttuja merki-

tyksiä. Käsite- ja sisältövalidiudet olivat siis hyvät. 

 

Mitä useampi haastattelija tutkimuksessa on tekemässä teemahaastatteluja, sitä vä-

hemmän luotettavia haastattelut ovat, koska eri haastattelijat voivat mieltää teemat ja 

kysymykset eri tavoin. Omassa tutkimuksessani tämä ei ollut ongelmana, sillä tein 

                                                 
17 Olen teemahaastattelun luotettavuutta pohtiessani käyttänyt lähteenä Hirsjärven ja Hurmeen vuonna 
2001 ilmestyneen Tutkimushaastattelu-teoksen edeltäjää, Teemahaastattelua vuodelta 1991 (joka alun 
perin julkaistu 1979). Teemahaastattelumetodin esittelyn olen pohjannut teoksen vuoden 2001 versi-
oon, mutta tutkimuksen luotettavuutta pohditaan mielestäni kattavammin vuoden 1991 teoksessa kuin 
vuoden 2001 teoksessa. 
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kaikki haastattelut itse. Teemahaastattelu voi myös mennä pieleen siten, että on valit-

tu tutkimusintressien kannalta vääriä haastateltavia; sellaisia, jotka eivät voi antaa 

vastauksia tutkimusongelmaan. Tavallaan tämäkin on huonoa validiutta. Tutkimuk-

sessani haastateltavat valittiin tutkimusongelman mukaisesti � edustamansa viesti-

men ja työtehtävänsä perusteella �, ei esimerkiksi täysin satunnaisesti, joten oli odo-

tettavissakin, että he pystyivät kertomaan haastattelijalle pyydettyjä sisältöjä. Virhe-

mahdollisuuksia voi syntyä myös haastattelunauhoituksia litteroitaessa, esimerkiksi 

litteroimistarkkuus voi vaihdella eri haastatteluaineistoissa. Omassa tutkimuksessani 

pyrin välttämään tämän siten, että pyysin litteroijaa kirjaamaan kaikki haastattelut 

sanasta sanaan. En tosin tarkistanut kaikkia nauhoja, joten en voi olla täysin varma, 

että kaikki puhuttu on tarkasti litteroitu. Olen luottanut litteroijaan. Litteraatioista en 

ainakaan havainnut mitään viitteitä, että osia olisi puuttunut. Aineistosta tehdyt joh-

topäätökset voivat niin ikään olla virheellisiä; jotakin aineistosta saatetaan esimerkik-

si jättää kokonaan huomioimatta. (Hirsjärvi & Hurme 1991, 129�130.) Pyrin aineis-

toja analysoidessani tutkimaan haastattelusisällöt tarkasti ja tiivistämään sekä nosta-

maan esille niistä olennaisimman. 

3.4 Metodien käyttökokemuksia ja soveltuvuuden arviointia 
 

Määrällinen sisällönanalyysi sopii erittäin hyvin tutkimukseeni metodiksi. Sen avulla 

pystyn kuvailemaan paikallisten viestinten Tampereen kaupunki -aiheisen kirjoitte-

lun niitä ominaisuuksia, joita olen tutkinut: esimerkiksi tietoa juttujen esiintymisestä 

etusivuilla/tv-uutiskärjessä, juttujen pohjautumisesta kaupungin tiedotteisiin jne. Ris-

tiintaulukoinnin avulla saan esiin vihjeitä eri asioiden riippuvuussuhteista, esimerkik-

si miten juttutyyppi vaikuttaa jutun yleissävyyn. 

 

Laadullisilla tekstintutkimisen metodeilla, kuten diskurssianalyyttisilla metodeilla tai 

narratologian keinoin, voisi selvittää Tampereen kaupungin julkisuuskuvaa pienen 

juttuaineiston avulla tarkemmasta mutta ei niin yleistettävästä näkökulmasta: jutuista 

voisi etsiä tekstien sisältämiä väittämiä Tampereen kaupungista sekä kielen retorisia 

keinoja, joilla teksti tuottaa lukijalleen julkisuuskuvaa kaupungista. Laadulliset me-

todit eivät kuitenkaan ainoina metodeina sopisi vastaamaan tutkimuskysymyksiini. 

Tutkimuksen koon ja työmäärän pitämiseksi hallittavana olen jättänyt yksityiskohtai-

set laadulliset analyysit pois. Jos taas haluttaisiin tutkia sitä, millainen kuva kansalai-

silla on Tampereen kaupungista, tätä voisi tutkia vaikka kansalaisten haastattelutut-
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kimuksilla, esimerkiksi ryhmä- tai teemahaastatteluilla tai posti-/verkkokyselyillä. 

Tässä tutkimuksessa olen kuitenkin halunnut keskittyä nimenomaan median tarjoa-

maan julkisuuskuvaan. Se ei luonnollisesti ole yksi yhteen sama kuin mediasisältöjen 

vastaanottajan sisältöjä tulkitessaan muodostama julkisuuskuva. Kansalaisten muo-

dostamaan julkisuuskuvaan Tampereen kaupungista vaikuttavat toki muutkin seikat 

kuin se, mitä mediassa kirjoitetaan, esimerkiksi omat asiointikokemukset kaupungin 

kanssa. 

 

Määrällisessä sisällönanalyysissa tärkeintä on laatia sellainen luokitusrunko, joka an-

taa tietoa juuri niistä asioista, joista tietoa etsitään; muutoin koko analyysi on turha. 

Siksi kannattaakin ennen varsinaisen analyysin aloittamista testata luokitusrunkoa 

osa-aineistolla ja mielellään vielä muutaman eri henkilön voimin ja muokata runkoa 

saatujen kokemusten avulla. Ensimmäinen luokitusrunko ei välttämättä ole heti toi-

miva; saattaa esimerkiksi tulla vastaan joitakin havaintoyksiköitä, joiden koodaami-

seen tietyn muuttujan arvoista mikään ei sovi. Luokitusrunko on hiottava sellaiseksi, 

että kaikille havaintoyksiköille löytyy kaikista muuttujista arvo. Todellisuudessa aina 

kuitenkin jää muutamia havaintoyksiköitä, joille joistakin muuttujista sopivaa arvoa 

ei löydy, ja silloin arvo voi olla esimerkiksi �Muu�. Jos �Muu�-luokkaan (�Muu�-

arvoon) alkaa koodatessa kerääntyä paljon havaintoyksiköitä, on syytä pohtia, voiko 

luokasta kuitenkin erottaa jotakin tietyille havaintoyksiköille yhteistä arvoa. 

 

Omassa tutkimuksessani testasin ja tein luokitusrungon hienosäätöä moneen ottee-

seen, ennen kuin aloitin varsinaisen aineiston koodauksen. Senkin jälkeen runkoa oli 

hivenen muutettava, mikä oli tutkijan kannalta työlästä, sillä kaikki jo koodatut jutut 

joutui käsittelemään uudestaan. Siksi luokitusrungon suunnittelu- ja testausvaiheen 

merkitystä ei voi liikaa korostaa. Jo testivaiheessa kannattaa myös kokeilla, minkä-

laisia taulukoita koodatusta datasta saa tehtyä ja antavatko taulukot tarvittavan tie-

don. Havaintomatriisista (datasta) itsestään ei voi saada � tai datataulukosta silmä-

määräisesti laskien ainakin on erittäin hankalaa ja epäluotettavaa laskea � 

tutkimustuloksia, vaan tulokset saadaan datan tilastollisella käsittelyllä. Jos 

havaintomatriisiin koodataan ensin kaikki data ja vasta sitten kokeillaan, mitä datasta 

saa irti vaikkapa ristiintaulukoimalla, ja huomataan, ettei saadakaan tarvittavaa 

tietoa, on koodaustyö ollut turhaa. Omassa tutkimuksessani luokitusrungon 

muuttujien ja niiden arvojen laatiminen onnistui ennakkotestaamisen takia hyvin eli 
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laatiminen onnistui ennakkotestaamisen takia hyvin eli sain tilastollisella käsittelyllä 

tarvitsemaani tietoa.  

 

Juttujen numeerinen koodaus havaintomatriisiin on huolellisuutta vaativaa, ja mitä 

enemmän muuttujia luokitusrungossa on, sitä enemmän jokaisen jutun eteen joutuu 

työtä tekemään. Siksikin on hyvä ottaa luokitusrunkoon vain ne muuttujat, joiden 

avulla saatavaa tietoa tietää varmasti käyttävänsä tutkimuksessa; aikaa vievää koo-

daustyötä ei turhan tiedon takia kannata tehdä. Toisaalta muuttujia ei myöskään saisi 

olla liian vähän, tai datan anti jää suppeaksi. Tutkimuksessani juttuanalyysin muuttu-

jia oli sopiva määrä eikä mielestäni mitään tutkimuskysymysten kannalta oleellista 

jäänyt analysoimatta.  

 

Koodaustyöskentely on melko rutiininomaista, mutta sen hyvä puoli on se, että koo-

dausta voi tehdä ajallisesti pätkittäin, vaikka vain muutaman jutun päivässä, kun ko-

ko aineiston ei tarvitse olla jatkuvasti kokonaisuutena mielessä kuten usein pitää laa-

dullisessa tutkimuksessa olla. Koodaamisessakin on kuitenkin oltava koodaussäännöt 

mielessä koko ajan. Säännöt, esimerkiksi miten koodataan jokin tietty asia, joka on 

rajatapaus, kannattaa kirjata muistiin, jotta koodaus varmasti tapahtuisi koko analyy-

sin ajan samalla logiikalla. Sääntöjen ja esimerkkitapausten ylöskirjaaminen helpot-

taa erityisesti vaikeissa koodaustapauksissa. Omassa tutkimuksessani tällaisia oli 

muutamia18, mutta sääntöjen avulla sain koodattua kaikki tapaukset saman logiikan 

mukaisesti, joten tulokset ovat luotettavia. En kuitenkaan kirjannut kaikkiin muuttu-

jiin liittyviä sääntöjä, vaan ainoastaan ongelmallisimmat. Jatkotutkimuksissa kannat-

taisi ehkä kirjoittaa täydelliset koodaussäännöt. Tämä lisäisi tutkimuksen luotetta-

vuutta myös tutkimuksen lukijan silmissä. Koodaussääntöihin voi viitata esim. ala-

viitteillä tutkimustekstin analyysiosassa, jotta tutkimuksen lukija pystyy seuraamaan 

analyysia ja ymmärtämään tutkijan valintoja. 

 

Määrällisen sisällönanalyysin metodi tuottaa ainoastaan aineistoa kuvailevaa tietoa, 

jos dataa käsitellään vain siten, että muuttujista tehdään frekvenssijakaumia (esiin-

tymisen lukumääriä ja prosentteja). Jotta datasta saisi enemmän irti, pitää osata tilas-

tollisen käsittelyn perusteita, esimerkiksi ristiintaulukointia. Metodi vaatii, että tutki-

jalla on tietokoneessa käytössään jokin tilasto-ohjelma, esimerkiksi SPSS tai Mic-

                                                 
18 Muun muassa juttujen yleissävyä määritellessä. 
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rosoft Excel. Tutkimuksessani käytin Exceliä enkä alkuvaiheessa juuri tuntenut oh-

jelmaa, mutta opettelin tutkimuksen vaatimat toiminnot, minkä jälkeen datan tilastol-

linen käsittely ja tulosten kuvaaminen taulukoin ja graafein sujui hyvin ja tulokset 

ovat luotettavia. Jälkeenpäin olen tutustunut SPSS-ohjelmaan, ja tällä hetkellä valit-

sisin tilasto-ohjelmaksi sen. SPSS:ssä datan käsittely on huomattavasti monipuoli-

sempaa ja helpompaa kuin Excelissä, vaikkakin jälkimmäisessä saa laadittua näyttä-

vämpiä graafeja. Mutta onneksi molempia ohjelmia voi soveltaa samassa tutkimuk-

sessa. 

 

Määrällisen sisällönanalyysin havainnollisuutta lisää se, että nostaa aineistosta tutki-

mustekstiin esimerkkejä, ei esitä tuloksia vain taulukoin ja kuvioin. Tutkijan on myös 

hyvä pohtia tutkimustuloksia aiheeseen liittyvään teoreettiseen viitekehykseen verra-

ten � sillä voi esimerkiksi perustella syitä, miksi jokin tulos mahdollisesti on tietyn-

lainen � sekä mahdollisuuksien mukaan, kuten omassa tutkimuksessani, tuloksia voi 

suhteuttaa johonkin toiseen samoja asioita kartoittaneeseen aineistoon (toimittajien 

teemahaastattelut). Mitä useammalla tavalla eri tutkimustulokset toistuvat samoina, 

sitä yleistettävämpiä ja luotettavampia tulokset ovat. Teemahaastattelut olivatkin tut-

kimukseni kannalta erittäin hyvä juttuanalyysin täydentäjä. 

Teemahaastatteluaineistojen avulla olen pystynyt vertaamaan jutuista tekemiäni 

havaintoja ja päätelmiä tietystä aiheesta viestinten edustajien näkemyksiin samasta 

aiheesta. Juttuanalyysilla esimerkiksi tutkin, kuinka usein kaupunkia koskeva juttu 

pääsee etusivulle tai tv-uutiskärkeen, ja teemahaastatteluissa kysyin viestinten 

edustajilta samaa. Määrällisen sisällönanalyysin tulokset ovat saaneet vahvistusta 

teemahaastattelutuloksista, ja toisaalta taas kahden eri metodin tuottamat erilaiset 

tulokset ovat nostaneet esiin muutamia mielenkiintoisia ristiriitoja. Lisäksi 

molemmilla metodeilla saadaan sellaisia tuloksia, joita vain jommallakummalla 

etodilla yksinään ei voisi saada. m 

Teemahaastattelujen tekeminen oli mielestäni kiinnostavaa ja haastavaa, ja onnistuin 

niissä mielestäni hyvin, vaikken Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 68�69) suosittelemaa 

varsinaista tutkimushaastattelijakoulutusta olekaan saanut; tosin toimittajakoulutuk-

seni auttaa tässä varmasti. En myöskään tehnyt suositeltuja esihaastatteluja (koehaas-

tatteluja), joilla testataan teemahaastattelurunkoa (emt., 72�73). Syynä tähän oli en-

nen kaikkea kiireinen tutkimusaikatauluni, mutta toisaalta en kokenut koehaastattelu-

ja tarpeelliseksi, koska aihepiirit Tampereen kaupunki ja journalismi olivat niin tuttu-
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ja, ja haastattelu työskentelytapana oli tuttua niin ikään. Jos tekisin teemahaastattelu-

ja itselleni vieraasta aiheesta, tekisin luultavimmin myös koehaastattelut. 
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4. Juttujen kertomaa � Tampereen kaupungin julkisuuskuva pai-
kallisessa mediassa 
 

Tutkimukseni empiirisessä osiossa tarkastelun kohteena ovat kaikki Aamulehdessä, 

Tamperelaisessa, YLEn Hämeen uutisissa ja TV-Tampereen Pirkanmaan tv-uutisissa 

julkaistut Tampereen kaupunkia koskevat jutut19 sekä kaupungin tiedotteet niiden lä-

pimenon ja käyttötavan suhteen. Mitä ja miten Tampereen kaupungin asioita käsitel-

lään viestimissä? Tutkittavina olevissa jutuissa on sekä sellaisia, jotka ovat syntyneet 

muulla tavoin kuin kaupungilta saaduista aiheista, että sellaisia, jotka on tehty kau-

pungin tiedotteiden pohjalta tai niiden antamasta sysäyksestä20. Kiinnostavaa onkin 

vertailla, miten tiedotteiden pohjalta tehdyt jutut eroavat muulla tavoin syntyneistä 

jutuista, vai eroavatko ne. Miten tiedottaminen � valmiina annettu teksti valmiine 

faktoineen ja näkökulmineen � mahdollisesti vaikuttaa jutuntekoon? Mikä on kau-

pungin tiedottamisellaan antama panos omaan mediajulkisuuteensa? 

 

Tiedon välittämisen lisäksi tiedottamisella pyritään vaikuttamaan siihen, millaisen 

kuvan tiedottavasta organisaatiosta toimittajat juttuihinsa laativat. Toimittajat taas 

käyttävät journalistista harkintaa valitessaan sisältöä julkaistavaksi; pohtivat asioiden 

painoarvoa alalla tunnettujen uutiskriteerien pohjalta ja pyrkivät suojelemaan juttu-

jaan manipulointi- ja vaikutusyrityksiltä. (Kunelius 2003, 23�24, 190.) Millaisia jut-

tuja Tampereen kaupungista on syntynyt kunnan viestinnän ja tiedotusvälineiden 

osin yhteisten, osin erilaisten intressien ristiaallokossa? 

 

Tämän luvun tutkimustulokset perustuvat mainittujen neljän viestimen kaupunkia 

koskeviin juttuihin sekä kyseisten viestinten edustajien teemahaastatteluihin. Sen li-

säksi mukana on Radio 957:n ja Hervannan Sanomien edustajien teemahaastatteluis-

saan ilmi tuomia näkemyksiä, vaikka näiden viestinten jutut eivät olekaan mukana 

tutkimusaineistossa. Radio 957:n ja Hervannan Sanomien edustajat haastateltiin, jot-

ta saatiin Tampereen kaupunkiin liittyvästä uutisoinnista ja kaupungin tiedottamises-

ta myös paikallisradion ja kaupunginosalehden näkökulmat mukaan tutkimukseen. 

 

                                                 
19 Kriteerit jutuille, jotka on tutkimuksessa määritelty kaupunkia koskeviksi, löytyvät liitteestä 1. 
20 Kaupungin tiedote esimerkiksi on voinut tuottaa toimituksessa väljästi tiedotteen aiheeseen liittyvän 
uuden juttuidean. 
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4.1. Juttujen määrä ja pohjautuminen kaupungin tiedotteisiin 
 

Kuinka moni Tampereen kaupungin tiedotteista ylittää viestinten uutiskynnyksen? 

Kuinka paljon viestimet tekevät kaupunkiin liittyviä juttuja ja kuinka suuri osa niistä 

pohjautuu tavalla tai toisella kaupungin tiedotteeseen? Seuraavassa pohditaan myös, 

mikä on se viestinten jutunteossa käyttämä kaupungin tiedotteen hyödyntämisen ta-

pa, jolla tiedotettava asia tulee lehtien sivuilla ja tv-uutislähetyksissä esiin aiheen kä-

sittelyn suhteen monipuolisimmin, näkyvimmin, syvällisimmin ja kiinnostavimmin? 

Entä mitä muita lähteitä kuin tiedotteita jutunteossa on käytetty ja mistä viestimet 

saavat juttuideansa? 

 

4.1.1 Tiedotteiden lukumäärä ja läpimeno 
 

Tampereen kaupunki julkaisi viiden viikon tutkimusjakson aikana (22.3.�25.4.2004) 

yhteensä 99 tiedotetta. Tiedotteiden läpimenoa tutkittiin Aamulehdestä, Tamperelai-

sesta, YLEn Hämeen uutisista (tv-uutiset) ja TV-Tampereen Pirkanmaan tv-

uutisista.21 Selvästi eniten tiedotteita käytti Aamulehti (62%), toiseksi eniten Tampe-

relainen (50%), kolmanneksi eniten TV-Tampere (39%) ja vähiten YLEn Hämeen 

uutiset (12%) (ks. kuvio 1.). Keskimääräinen läpäisyprosentti (41%) on eri viestinten 

läpäisyprosenttien keskiarvo. 

 

Kolme neljäsosaa (74%) tiedotteista meni läpi ainakin johonkin tutkituista viestimis-

tä, siis vähintään yhteen tiedotusvälineeseen. Neljäsosa tiedotteista jäi mediassa täy-

sin julkaisematta. Puolet tiedotteista, jotka eivät menneet missään läpi, olivat kulttuu-

riaiheisia. Jonkin verran näitä tiedotteita oli myös aiheista liikunta ja vapaa-aika sekä 

ympäristöasiat. On kuitenkin huomattava, että lehtien menopalstat eivät olleet muka-

na tutkimusaineistossa. Kulttuuritiedotteita käytettiin varmastikin paljon menovin-

keissä.  

                                                 
21 Tutkimuksessa on myös tarkastettu jutut yhdeltä viikolta varsinaisen tutkimusjakson jälkeen, eli 
ajalta 26.4.�2.5.2004. Nämä jutut on tutkittu, jotta saataisiin selville, ovatko varsinaisen tutkimusjak-
son loppupään tiedotteet menneet läpi viestimissä. Juttuja viikolta tutkimusjakson jälkeen ei ole analy-
soitu muulla tavoin. Jos samassa viestimessä on julkaistu muutaman päivän aikana useita samaan tie-
dotteeseen pohjaavia juttuja, on niistä merkitty läpimenoksi juttu, joka pohjautuu tiedotteeseen eniten, 
eli juttu, johon tiedotetta on eniten hyödynnetty. 
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Kuvio 1. Tiedotteiden läpäisy viestimittäin 
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Kuviossa 1. ei ole eroteltu tiedotteen läpimenon tapaa, vaan mukana ovat kaikki lä-

pimenot. Siten viestin on voinut käyttää tiedotetta jutunteossa joko päälähteenä, eli 

jutun ainoana tiedonlähteenä, tai tiedotetta on voitu käyttää vain perustietolähteenä, 

eli tiedotteen lisäksi toimittaja on hankkinut lisätietoja muusta lähteestä, esimerkiksi 

haastateltavalta. 

 

Kaupunki huolehtii lähes kaikista kuntalaisten elämään liittyvistä peruspalveluista, 

kuten sosiaali- ja terveyspalveluista, päivähoidosta, perusopetuksesta, katujen ja 

puistojen kunnossapidosta ja kaavoituksesta. Siten ei ole yllättävää, että kaupungin 

tiedotteet menevät melko hyvin läpi paikallisissa viestimissä, joiden yksi tehtävä on 

informoida kuntalaisia heidän arkielämäänsä koskettavista pienistäkin asioista, jotka 

eivät yleisten uutiskriteerien valossa välttämättä ylittäisi uutiskynnystä. Toimittajien 

teemahaastattelujen mukaan sekä Aamulehti, Tamperelainen, YLEn Hämeen uutiset, 

TV-Tampereen Pirkanmaan tv-uutiset, Hervannan Sanomat että Radio 95722 kokevat 

tällaisen kuntalaisten palvelun tärkeäksi tehtäväkseen. 

 

Teemahaastattelujen perusteella Aamulehdessä, Tamperelaisessa, TV-Tampereessa 

ja Radio 957:ssä seurataan seudun kuntien asioista tarkoituksellisesti eniten Tampe-

reen asioita. Hervannan Sanomat kaupunginosalehtenä seuraa erityisesti Hervannan 
                                                 
22 Tiedotteiden läpimenoa Hervannan Sanomiin ja Radio 957:ään ei ole tutkittu, mutta näiden viestin-
ten edustajat on haastateltu kaupunginosalehden ja paikallisradion näkemysten saamiseksi. 
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seudun asioita. YLEn Hämeen uutiset taas pyrkii tekemään juttuja tasapuolisesti 

Tampereen, Hämeenlinnan ja Lahden seuduilta, mutta tilastojen mukaan edeltävänä 

vuonna koko Pirkanmaata (Tamperetta joukosta erottelematta) koskevia uutisia oli 

puolet kaikista uutisista (Ojala 200423). Tampereen kaupungin tiedotteiden läpimeno 

Hämeen uutisissa onkin toiseen paikallisasioita seuraavaan tv-kanavaan, TV-

Tampereeseen, verrattuna melko pieni: TV-Tampere julkaisee lähes neljä kertaa niin 

paljon juttuja kaupungin tiedotteiden pohjalta kuin Hämeen uutiset. Lähetysajat ovat 

molemmilla samanpituiset. Eron läpimenoissa aiheuttanee se, että TV-Tampere on 

keskittynyt maantieteellisesti suppeamman alueen, vain Pirkanmaan (näkyvyysalu-

eella noin 360 000 ihmistä), asioiden uutisoimiseen � ja uutisointi myös on TV-

Tampereen toimittajan mukaan erityisen Tampere-keskeistä ja jopa Tampereen kau-

punki -keskeistä (Mäkinen 2004) �, kun taas YLEn Hämeen uutiset uutisoi koko 

Hämeen alueella (Tampereen, Hämeenlinnan ja Lahden seudut; näkyvyysalueella 

noin 850 000 ihmistä). 

 

Kaupungin tiedotteiden läpimenoa Aamulehdessä muihin viestimiin verrattuna lisää 

se, että Aamulehdellä on tutkituista viestimistä eniten tilaa julkaista kaupunkia kos-

kevia juttuja. Aamulehti ilmestyy broadsheet-kokoisena viikon jokaisena päivänä, ja 

seudun kunnallisasioille on jokaisessa lehdessä varattu oma osasto, Tampere & naa-

purit. Sen lisäksi kaupunkiin liittyviä juttuja voidaan aiheesta riippuen julkaista myös 

kotimaanuutisten joukossa sekä ajankohtaissivuilla ja urheilusivuilla. Myös kerran 

viikossa ilmestyvä kaupunkiliite Moro julkaisee runsaasti Tampereen kaupunkiin liit-

tyviä juttuja. Aamulehden toimittajan mukaan Tampere & naapurit -sivulla julkais-

taan suurin osa kaupungin tiedotteista vähintään pikku-uutisina tai nostoina, sillä si-

vulla on �niin kova pula pienistä pätkistä, että miltei kaikki kyllä päätyy meille�, ja 

�kyllä [kaupungilla] semmonen tietty rima on, että mitä ne tarjoaa, ja minusta se rima 

on aika hyvällä korkeudella tällä hetkellä� (Saari 2004). Uutispäällikönkin mukaan 

kaupungin tiedotteista �suurin osa on pätkätavaraa, että kyllä ne lehteen menee aika 

moni� (Torvinen 2004). 

 

Tamperelainen ilmestyy tabloid-kokoisena kaksi kertaa viikossa ja noin puolet sen 

24 tai 28 sivun tilasta varataan mainoksille, mikä rajoittaa juttutilaa (Niemelä 2004). 

                                                 
23 Viestimiä koskevat tiedot ja toimittajien näkemyket ovat peräisin tiedotusvälineiden edustajien nau-
hoitetuista teemahaastatteluista. Suoria sitaatteja on kevyesti editoitu luettavammiksi. Lähdeviitteet 
viittaavat liitteen 3. haastateltujen luetteloon. 
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Tämä osaltaan selittää sitä, miksi tiedotteet menevät Tamperelaisessa vähemmän läpi 

kuin Aamulehdessä. Samoin tiedotteiden läpimenoa tv-kanavilla vähentää se, että 

YLEn Hämeen uutisten ja Pirkanmaan tv-uutisten uutislähetykset ovat 10 minuutin 

mittaisia, joten lähetyksiin ei kovin monta juttua mahdu24. Uutisia molemmat lähet-

tävät vain arkipäivisin. Jos YLEn Tampereen Radio � joka toimii samassa yhteydes-

sä Hämeen tv-uutisten kanssa ja saa samat tiedotteet � olisi ollut mukana tutkimusai-

neistossa, tiedotteiden läpimenon määrä YLEssä olisi huomattavasti suurempi, sillä 

radiolla on lähetysaikaa paljon enemmän25 kuin tv-uutisilla (Ojala 2004). TV-

Tampereen toimittaja muistuttaa, että tv-uutisen tekeminen asettaa tiettyjä tekniik-

kaan ja aikatauluihin liittyviä rajoituksia, mikä myös voi vaikuttaa tiedotteen läpi-

menoon: tv-uutiset tehdään kiireisellä aikataululla, ja jos tiedote saapuu aikatauluun 

nähden liian myöhään, siitä ei välttämättä ehditä tehdä saman päivän lähetykseen lei-

kattua uutisjuttua; varsinkaan, jos aihe on vaikea kuvittaa eikä haastateltavaa ehditä 

hankkia (Mäkinen 2004). Edellä mainitut huomiot liittynevät kuitenkin sisällöltään 

vähemmän tärkeisiin tiedotteisiin. Tärkeät tiedotteet menevät aina läpi tavalla tai toi-

sella, esimerkiksi uutissähkeinä: �Siihen pystytään grafiikka vääntämään, mutta että 

se ei tule inserttinä. Se on sähkeuutisena, grafiikkauutisena.� (Mäkinen 2004.) 

 

Radio 957:n ja Hervannan Sanomien jutut eivät ole mukana tutkimusaineistossa, jo-

ten tarkkaa tietoa tiedotteiden läpimenosta näihin viestimiin ei ole. Radio 957:n toi-

mittaja kertoo, että kaupungin tiedotteet menevät heillä hyvin läpi, �kaikki asiat kyllä 

käsitellään jotenkin� (Luoto 2004). Hervannan Sanomien päätoimittajan mukaan 

kaupungin tiedottama tieto on heidän lehdelleen �ihan olennaista, tärkeää�, �ne on 

hirviän hyvää lehden täytettä ja saadaan juttuaiheita niistä, mutta saadaan myös koh-

tuullisen valmistakin tavaraa lehteen� (Kangas 2004). 

 

4.1.2 Juttujen lukumäärä 
 

Tutkimusjakson aikana 22.3.�25.4.2004 Aamulehdessä, Tamperelaisessa, YLEn 

Hämeen uutisissa ja TV-Tampereen Pirkanmaan tv-uutisissa julkaistiin yhteensä 740 

aiheeltaan Tampereen kaupunkiin liittyvää juttua. Näistä yli puolet julkaistiin Aamu-

lehdessä (ks. kuvio 2.). Seuraavaksi eniten juttuja julkaisi Tamperelainen. TV-

                                                 
24 Tv-uutislähetysten jutut ovat pituudeltaan muutamia minuutteja ja sähkeiden osalta muutamia 
kymmeniä sekunteja. 
25 Kun otetaan radiouutisten lisäksi huomioon myös makasiiniohjelmien välijuonnot yms. 
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Tampereen Pirkanmaan tv-uutisissa ja etenkin YLEn Hämeen uutisissa juttuja oli 

vähemmän.  

 

Se, miksi Aamulehti tekee tutkituista viestimistä eniten Tampereen kaupunkia kos-

kevia juttuja, johtunee siitä, että Aamulehdellä on muihin viestimiin nähden enem-

män tilaa jutuille, vaikkakin kaikki tutkimuksessa mukana olevat viestimet kokevat 

kunnallisasioiden uutisoinnin tärkeäksi kuntalaisten palveluksi (ks. luku 4.1.1). Ana-

lyysissa ovat mukana myös yleisönosastokirjoitukset, ja niitäkin Aamulehdessä on 

määrällisesti enemmän kuin Tamperelaisessa. Tv-uutislähetyksistähän yleisönosastot 

puuttuvat kokonaan. 

 
Kuvio 2. Tampereen kaupunkia koskevat jutut viestimittäin 22.3.-25.4. 2004 (N=740) 
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Aamulehdessä, Tamperelaisessa ja TV-Tampereessa seurataan seudun kuntien asi-

oista tarkoituksellisesti eniten Tampereen asioita (Saari 2004, Niemelä 2004, Mäki-

nen 2004). YLEn Hämeen uutiset pyrkii tekemään juttuja tasapuolisesti Tampereen, 

Hämeenlinnan ja Lahden seuduilta (Ojala 2004). TV-Tampere on keskittynyt maan-

tieteellisesti suppeamman alueen, Pirkanmaan, asioiden uutisoimiseen � lisäksi Tam-

pereen kaupunkiin liittyvän uutisoinnin osuus on TV-Tampereen toimittajan mukaan 

Pirkanmaan tv-uutisissa hyvin korostunut (Mäkinen 2004) � , kun taas YLEn Hä-

meen uutiset uutisoi koko Hämeen alueella. Tästä syystä YLEn Hämeen uutiset tekee 
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Tampereen kaupunkia koskevia uutisia vähemmän kuin TV-Tampereen Pirkanmaan 

tv-uutiset, vaikka molemmilla on viikottain saman verran lähetysaikaa.26 

 

Kun seuraavissa luvuissa tarkastellaan juttujen yleispiirteitä ja tiedotteisiin pohjau-

tumista erottelematta tuloksia viestimittäin, onkin syytä ottaa huomioon, että Aamu-

lehden jutuilla on tuloksiin paljon vaikutusta, sillä Aamulehden jutut muodostavat 

suurimman osan tutkimusaineistosta. Taulukot, joissa tuloksia on eritelty viestimit-

täin, löytyvät liitteestä 5. 

 

4.1.3 Juttujen pohjautuminen kaupungin tiedotteisiin 
 

Tampereen kaupunkia koskevista jutuista vajaa kolmannes liittyy tavalla tai toisella 

kaupungin tiedotteisiin,27 kahdesta kolmanneksesta tiedotteiden vaikutus ei ainakaan 

käy ilmi (ks. kuvio 3. ja taulukko 1.).28 Laskelmassa ovat mukana yleisönosastokir-

joitukset (17 % jutuista), ja ne nostavat jonkin verran tiedotteista riippumattomien 

juttujen osuutta. Jos yleisönosastojutut jätetään laskelmasta pois, tiedotteisiin liittyvi-

en juttujen osuus on 37 prosenttia ja niistä riippumattomien juttujen osuus 63 pro-

senttia. 

 

Millä tavalla viestimissä sitten hyödynnetään tiedotteita silloin kun niitä ylipäätään 

jutunteossa käytetään? Tiedotetta on käytetty päälähteenä silloin, kun juttuun ei ole 

hankittu tiedotteen lisäksi tietoa mistään muusta lähteestä. Tällaisten juttujen osuus 

on 16 prosenttia aineistosta. Tiedotetta on käytetty perustietona, kun viestin on 

hankkinut lisätietoa esimerkiksi haastateltavalta tai muusta lähteestä. Näiden juttujen 

osuus on 9 prosenttia aineistosta. Lisäksi 5 prosentissa jutuista on ollut ainoastaan 

sama aihe kuin tiedotteessa.29 

                                                 
26 Molemmat lähettävät uutisia arkipäivisin 10 minuutin verran. 
27 Joko juttu on tehty tiedotteen pohjalta tai juttu on samasta aiheesta kuin tiedote. 
28 Analyysissä on otettu huomioon tutkimusjakson aikana tai viikkoa sitä ennen julkaistut tiedotteet. 
29 Vaikka aihe on sama, jutusta on havaittavissa, ettei tiedotteen sisältämiä tietoja ole käytetty juttuun. 
Tiedote on esimerkiksi voinut antaa idean jutun tekemiseen jostakin toisesta näkökulmasta tai jostakin 
sivuavasta aiheesta. 
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Kuvio 3. Tampereen kaupunkia koskevien juttujen pohjautuminen tiedotteisiin (tiedot-
teen suhde juttuun) (N=740) 
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Se, että viestin käyttää tiedotetta jutun perustietolähteenä, kertoo siitä, että tiedote on 

herättänyt viestimen mielenkiinnon; tiedotteen aihe on arvioitu sen verran kiinnosta-

vaksi ja tärkeäksi, että tiedotusväline on hankkinut aiheesta lisätietoja, esimerkiksi 

haastatellut jotakuta, eli ylipäätään panostanut jutuntekoon. Päälähteenä käytetyistä 

tiedotteista taas on yleensä tehty lehtien lyhyitä pikku-uutisia tai television sähkeuu-

tisia. Ks. seuraava esimerkki: 

 
Tampereen kaupunki julkaisi 8.4.2004 tiedotteen siitä, että kuntalaisilla on 13.4. asti 
mahdollisuus kertoa verkko-osallistumisfoorumi Valmassa ajatuksensa asunnottomuu-
den vähentämisestä. Kuntalaisten mielipiteitä toivottiin kiinteistö- ja asuntolautakunnan 
kokouksessa käsiteltävää asunnottomuuden vähentämisen työryhmän väliraporttia var-
ten. Tiedotteen kärki on se, että Valmaan voi lähettää aiheesta mielipiteitä. Miten viesti-
met uutisoivat tiedotteen pohjalta? 
 
Aamulehdessä julkaistiin 13.4. sähkeuutinen (otsikolla �Valmassa opetus, huumehoito ja 
asunnottomat�), jonka kärki on se, että Valmassa kysellään kuntalaisten mielipiteitä 
�niin nuorten huumehoidosta, asunnottomuudesta kuin perusopetuksen opetussuunnitel-
mistakin�. Kaupungin tiedotetta asunnottomuusasian esillä olosta Valmassa on hyödyn-
netty jutussa päälähteenä: aiheesta ei ole hankittu mitään muuta lisätietoa vaan tiedot-
teessa oleva tieto on riittänyt. Lisäksi sähkeuutisessa kerrotaan kolmen muun lautakun-
nan Valmassa esillä olevista asioista. Viimeksi mainittuihin on hyödynnetty kaupungin 
kolmea muuta Valma-aiheista tiedotetta päälähteinä. Kaupungin tiedotteen sisältämä uu-
tinen oli siten Aamulehdessä mennyt sinällään läpi eikä näkökulmaa ollut vaihdettu tai 
lisätietoa hankittu. Aamulehti ainoastaan kertoi lyhyesti kuntalaisten osallistumismah-
dollisuudesta. 
 
Tamperelainen julkaisi 10.4. lyhyen uutissähkeen (otsikolla �Asunnottomuus puhuttaa 
internetissä�), jossa on käytetty kaupungin tiedotetta päälähteenä eli ainoana lähteenä. 
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Uutiskärki on siinä sama kuin tiedotteessa, eli kuntalaisten osallistumismahdollisuus. 
Tamperelainen kuitenkin kiinnostui asunnottomuus-aiheesta ja julkaisi seuraavassa leh-
dessään, 14.4., premisivulla asunnottomuutta käsittelevän pääjutun ja siihen liittyvän 
kainalojutun (pääjuttu otsikolla �Tuki helpottaisi asunnottomuutta�). Tähän juttukoko-
naisuuteen kaupungin tiedotetta on hyödynnetty perustietolähteenä � tiedotteesta on 
poimittu asunnottomuusasian viralliseen käsittelyyn liittyviä perusfaktoja � ja lisäksi on 
käytetty muita lähteitä: haastateltu Pelastusarmeijan hoitokodin valvojaa sekä tiedottees-
sa mainittuun asunnottomuuden vähentämisen työryhmään kuuluvia Tampereen Kotilin-
nasäätiön toiminnanjohtajaa ja Pirkanmaan YH-Rakennuttajaosuuskunnan isännöitsijää. 
Kainalojuttuun on haastateltu asunnotonta miestä. Jutussa on myös faktalaatikko, jonka 
tilastotiedot on hankittu kaupungin asuntotoimesta. 
 
TV-Tampereen Pirkanmaan tv-uutiset julkaisi tiedotteen pohjalta niin ikään kaksi uutis-
ta. Ensimmäinen uutinen aiheesta esitettiin 8.4. eli saman päivän uutislähetyksessä kuin 
milloin kaupunki julkaisi tiedotteen. Kyseessä on sähkeuutinen, johon tiedotetta on hyö-
dynnetty päälähteenä eli uutinen on tehty vain tiedotteen pohjalta. Uutisen kärki on se, 
että kuntalaiset voivat kertoa mielipiteensä asunnottomuuden vähentämisestä, eli sama 
kuin tiedotteen. Lisäksi kerrotaan muutamalla sanalla, millä keinoilla kaupungin asun-
nottomuuden vähentämisen työryhmä kokee asunnottomuutta voitavan vähentää. Toinen 
uutinen, uutisinsertti, julkaistiin 14.4. lähetyksessä, eli samana päivänä kun kiinteistö- ja 
asuntolautakunnan kokous käsittelisi asunnottomuus-työryhmän väliraporttia. Uutisin-
sertissä eli uutisjutussa tiedotetta on hyödynnetty perustietolähteenä. Siitä on poimittu 
perusfaktoja, kuten 8.4. uutissähkeeseenkin, mutta lisäksi juttuun on haastateltu kaupun-
gin asuntotoimenjohtajaa. Jutussa kerrotaan asunnottomuus-työryhmän näkemyksistä 
asunnottomuuden vähentämiseksi sekä työryhmän työskentelyaikatauluista. 
 
YLEn Hämeen uutiset ei tehnyt tiedotteen pohjalta lainkaan uutista. 

 

Edeltävän esimerkin avulla voidaan verrata viestinten eri tapoja käyttää kaupungin 

tiedotetta jutunteossa. Kun Valma-tiedotetta käytettiin päälähteenä eli ainoana läh-

teenä, uutiset olivat lyhyitä sähkeitä, joissa oli säilytetty tiedotteen sisältämä näkö-

kulma aiheeseen eli kuntalaisten osallistumismahdollisuudesta kertominen. Sekä 

Aamulehti, Tamperelainen että TV-Tampere tekivät tällaiset sähkeuutiset. Tämän 

tiedon kaupunki tiedotteensa perusteella mahdollisesti vain halusikin julkisuuteen. 

Julkisen keskustelun kannalta tulos ei kuitenkaan ole hyvä. Sähkeissä tieto kuntalai-

sen mahdollisuudesta kertoa mielipiteensä jäi lähestulkoon ainoaksi tiedoksi aiheesta. 

Miten kuntalainen voi kertoa näkemyksensä asunnottomuuden vähentämisestä ilman 

lisätietoa aiheesta? Lisätietoa tosin löytyisi, jos kuntalainen kävisi sitä etsimässä uu-

tisissa kerrotusta Valman Internet-osoitteesta sekä lautakunnan esityslistalta netistä. 

Tällainen uutisointi ei kuitenkaan ole paitsi julkisen keskustelun myöskään kaupun-

gin kannalta hedelmällisintä, jos kaupunki toivoo, että kuntalaiset kertoisivat perus-

tellun mielipiteensä Valmassa, saati että kuntalaiset saisivat tietoa asunnottomuuden 

vähentämisestä. Sen sijaan Tamperelaisen ja TV-Tampereen asunnottomuus-aihetta 

syventävät uutisjutut tarjoavat lukijalle/katsojalle paljon enemmän tietoa ja ajatuksia 

oman mielipiteen muodostamisen pohjaksi, erityisesti Tamperelaisen juttu, jossa aihe 

on konkretisoitu selvittämällä asunnottomien tilannetta Pelastusarmeijan hoitokotia 

esimerkkinä käyttäen, kyselemällä asunnottomuus-työryhmän jäseniltä mielipiteitä 



 69

asunnottomuuden vähentämisestä sekä antamalla asunnottoman kertoa kokemuksis-

taan. Tamperelaisen ja TV-Tampereen jutut tosin julkaistiin 14.4. eli Valma-

foorumiin osallistumisen kannalta liian myöhään, mutta itse asunnottomuus-asia tuli 

niissä monipuolisemmin esille kuin pelkissä sähkeissä.  

 

Edeltävän esimerkin perusteella voi olettaa, että kun tiedote menee viestimeen läpi 

päälähteenä, tiedotteen näkökulma useimmiten säilyy, mutta itse asian käsittely jää 

lyhyeksi perusfaktojen kertomiseksi. Useimmiten tällainen juttu on muodoltaan lyhyt 

sähke. Tätä päätelmää tukee myös YLEn Hämeen uutisten uutispäällikkö: �Jos siitä 

[tiedotteesta] tehdään pelkästään sähke, joka on tuommoinen kakskytviis, kolkyt 

sekkaa, niin siinä varmaan on kaupungin näkökulma, tiedotteen näkökulma� (Ojala 

2004). Kun taas tiedotetta käytetään juttuun perustietolähteenä, aihetta käsitellään 

syventävämmin ja usein myös konkreettisemmin, kun mukana on uusia näkökulmia, 

haastateltavia ja tapausesimerkkejä. Tämä tiedotteiden käyttämiseen liittyvä tendens-

si on havaittavissa koko tutkimusaineistosta ja kaikista viestimistä; asunnottomuus-

tiedotteeseen liittyvä esimerkki ei ole ainoa. Kaupunki saa kiteytetysti sanoen siis 

asiansa laveammin ja kiinnostavammin esille, kun tiedotusväline on laajentanut ja 

syventänyt kaupungin tiedotteen sisältöä ja mahdollisesti muuttanut tai monipuolis-

tanut myös tiedotteen näkökulmaa, toisin sanoen rikastanut tiedotteen sisällön jour-

nalistisella ammattitaidolla ja viestimen resursseilla. Monesti kaupungin tiedottami-

sen paras tulos onkin se, että viestin käyttää tiedotetta perustietolähteenä. Toisaalta 

jutussa silloin voi olla näkökulmia, jotka eivät välttämättä kaupungin kannalta ole 

suotuisia: esimerkiksi kritisoidaan kaupungin toimintaa. Julkisen keskustelun kannal-

ta myös kritiikki on tervettä. Loppujen lopuksi paljolti toimitusten aikataulut ja re-

surssit sanelevat, miten kaupungin tiedotetta jutunteossa käytetään. Aiheen tärkeys 

ja/tai mielenkiintoisuus pääasiassa ratkaisevat, miten toimittaja tekee jutun. Tiedotta-

va taho ei suoraan voi vaikuttaa siihen, että tiedotetta käytettäisiin viestimissä ni-

menomaan päälähteenä tai perustietolähteenä. 

 

Taulukossa 1. on eroteltu viestimittäin juttujen pohjautuminen tiedotteisiin. Sen pe-

rusteella Aamulehti, Tamperelainen ja YLEn Hämeen uutiset tekevät suurimman 

osan kaupunkia koskevista jutuistaan muista kuin kaupungin tiedotteiden antamista 

aiheista. TV-Tampereen Pirkanmaan tv-uutiset sen sijaan tekee puolet kaupunkia 

koskevista jutuistaan kaupungin tiedotteiden pohjalta. 
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Kun Aamulehti on käyttänyt tiedotteita jutunteossa, se on hyödyntänyt niitä lähes yh-

tä paljon perustietolähteinä kuin päälähteinä. Tamperelaisen juttuihin sen sijaan on 

käytetty tiedotteita enemmän päälähteinä kuin perustietolähteinä. YLEn Hämeen uu-

tisten jutuissa tiedotetta on käytetty hieman useammin perustietolähteenä kuin pää-

lähteenä. TV-Tampere taas on käyttänyt tiedotteita enemmän päälähteinä kuin perus-

tietolähteinä.  

 
Taulukko 1. Juttujen pohjautuminen tiedotteeseen viestimittäin 

 

Aamu-
lehti 

Tampere-
lainen YLE TV-T 

Viestimet 
yhteensä 

Viestimet
yhteensä 

 % % % % % N 

Ei suhdetta 77 61 58 44 69 511 

Vain sama aihe 5 5 3 5 5 37 

Perustietona 8 9 23 16 9 70 

Päälähteenä 11 25 16 34 16 122 

Yhteensä (%) 100 100 100 100 100  

Yhteensä (N) 472 158 31 79  740 

 

TV-Tampereen Pirkanmaan tv-uutiset siis käyttää jutuissaan keskimääräistä enem-

män kaupungin tiedotteita ja Aamulehti keskimääräistä vähemmän. Kuitenkin kau-

pungin tiedotteet menevät tutkituista viestimistä parhaiten läpi Aamulehteen (ks. lu-

ku 4.1.1). Tämä selittyy sillä, että Aamulehdellä on eniten tilaa julkaista juttuja. 

Myös tiedotusvälineiden resurssit saattavat vaikuttaa siihen, kuinka paljon jutut ovat 

tiedotteiden varassa ja kuinka aktiivisesti juttuideoita hankitaan muualta. Kiireessä 

tiedotteita hyödynnetään paljon, kertovat kaikkien viestinten edustajat teemahaastat-

teluissa. 

 

TV-Tampereen runsas tiedotteiden käyttö voi johtua paitsi kiireestä, myös siitä, että 

�korostunut kaupunkinäkökulma� on TV-Tampereessa �tietyllä tapaa sisäänraken-

nettu systeemi�; kaupungin �tylsiäkään� aiheita ei ole ollut tapana kavahtaa. �Sano-

taanko kaupunkiin liittyvistä uutisista 90 prosenttia perustuu kaupungin omaan tie-

dottamiseen ja sen jälkeen sitten mietitään, miten tätä asiaa käsitellään, mitä muita 

näkökulmia me tähän haetaan, tyydytäänkö me pelkästään kaupungin virkamiehiin�. 

(Mäkinen 2004).  
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Teemahaastattelujen perusteella kaikissa viestimissä käytetään kaupungin tiedotteita 

päälähteinä varsinkin silloin, kun on kiire eikä isompaa juttua ehditä tehdä, ja kun 

tarvitaan täytejuttuja, lehtien osalta niin sanottua �pätkätavaraa�. Tv-uutisissa insert-

tien muoto kuitenkin sanelee sen, että niihin ei voida hyödyntää tiedotetta ainoana 

lähteenä, sillä aina tarvitaan haastateltava tai pari, �se puhuva pää� (Mäkinen 2004). 

TV-Tampereen toimittajan mukaan insertissä �on suotavaa, että toimittaja pureksii 

sitä asiaa pikkusen enemmän� ja että �insertteihin haetaan enemmän sitä omaa aihet-

ta�. (Mäkinen 2004.) YLEn Hämeen uutisten uutispäällikön mukaan tosin �aika mo-

net toimittajat, vaikka tekis pelkän sähkeenkin, välillä soittaa vähän turhankin takia 

vielä kysyäkseen jotain� (Ojala 2004). Radio 957 käyttää mahdollisimman paljon 

haastateltavia, mikä kuuluu radion luonteeseen (Luoto 2004). 

 

Kun viestimet tekevät tiedotteen pohjalta pikku-uutista laajemman jutun, tiedote toi-

mii usein perustietolähteenä. Esimerkiksi Aamulehden toimittajan mukaan �kun teh-

dään siitä oma juttu, sitten täytyy soitella ihmisille. Voi olla, että puolet on siitä 

jutusta omia haastatteluja ja sitten siellä lopussa käytetään niitä tiedotteessa olleita 

faktoja�. �Se on ihan, että miten itsestäkin tuntuu, että tuleeko itselle kysymyksiä, 

joihin mä haluan juttuun vastauksen, niin sitten mää soitan. Mutta monet, monet 

tiedotteet menee ihan sellaisenaankin. Riippuu vähän aiheesta. Sanotaan jostain 

pikaratikasta jos tulee tiedote, niin se ei koskaan riitä meille, tai jostain Tampellan 

pitkästä tunnelista tai Hämeenkadun sulkemisesta henkilöautoilta. Ne on niin isoja 

aiheita, että niistä tehdään ilman muuta oma juttu.� (Saari 2004.) 

 

Kaikkien viestinten edustajien mukaan tiedotteen käyttötapaa jutun lähteenä sanelee 

paitsi aiheen tärkeys ja kiinnostavuus, myös se, kuinka monipuolisesti tai yksipuoli-

sesti asiat on tiedotteessa kerrottu. Mitä tärkeämpi ja kiinnostavampi aihe, sitä toden-

näköisemmin tiedotetta hyödynnetään perustietolähteenä. Mutta kuitenkin kaikissa 

tapauksissa, jos tiedote on sisällöltään yksipuolinen, puutteellinen tai asiaa kauniste-

leva, mutta juttu halutaan tehdä, viestimet hankkivat aiheesta itse lisätietoa ja tiedo-

tetta käytetään perustietolähteenä.  
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4.1.4 Jutuissa käytetyt tärkeimmät muut kaupungin lähteet (muut kuin tiedot-
teet) 
 

Mitä muita kaupungin tietolähteitä kuin tiedotteita viestimet ovat jutunteossa hyö-

dyntäneet? Tämän luvun tutkimustuloksia pohdittaessa on otettava huomioon, että 

juttuanalyysissa juttujen muiksi lähteiksi on koodattu vain ne lähteet, joiden käyttö 

selkeästi ilmenee jutusta; lähteet, jotka on jutussa nimeltä mainittu. Tiedotusvälinei-

den edustajien teemahaastatteluissa tuli kuitenkin esille, että tiedotusvälineet käyttä-

vät huomattavasti enemmän kaupungin luottamuselinten esityslistoja ja pöytäkirjoja 

juttulähteinä kuin mitä kuvio 4. näyttää, ja mahdollisesti muutakin kirjallista materi-

aalia. Jutuissa näitä lähteitä ei vain yleensä mainita. Siten tämä muiden lähteiden 

käytön analyysi kertoo enemmänkin siitä, kuinka paljon toimittajat haluavat laittaa 

hyödyntämiään lähteitä juttuihin näkyviin kuin siitä, mitä lähteitä toimittajat todelli-

suudessa käyttävät. Viimeksi mainittuun on kuitenkin saatu vastauksia tiedotusväli-

neiden edustajia haastattelemalla.  

 

Kuten kuviosta 4. voi havaita, yli 60 prosenttia viestinten Tampereen kaupunkia kos-

kevista jutuista on sellaisia, joissa ei mainita mitään kaupungin muuta lähdemateriaa-

lia kuin mahdollisesti tiedotteita. Muiden lähteiden kuin tiedotteiden käytön viesti-

mittäinen erittely on nähtävillä liitteessä 5. taulukossa 2. 

 

Kirjallisia lähteitä ei jutuissa yleensä mainita, vaikka se olisi ihan mielekästä lähtei-

den intressien erottamiseksi journalistisista intresseistä (Luostarinen 1994, 260), to-

sin lähdekritiikin, oli se näkyvää tai ei, tulisi olla osa journalistin työtä joka tapauk-

sessa. Mistä tällainen lähteiden ilmoittamatta jättämisen käytäntö on syntynyt journa-

lismiin? Koetaanko kirjalliset lähteet niin luotettaviksi, ettei lukijalle/katsojalle ole 

tärkeää ilmoittaa jutussa, mistä toimittajan tiedot ovat peräisin silloin, kun ne ovat 

jostakin kirjallisesta materiaalista? Toisaalta aina ei jutuissa ilmoiteta kaikkia henki-

löitäkään, joita on haastateltu taustatietojen saamiseksi. Ovatko jotkut yhteiskunnan 

instituutioista, kuten esimerkiksi kunnat, niin luotettavia auktoriteetteja, että niiden 

kirjallisia tiedonlähteitä ei välttämättä tarvitse mainita, vaan voidaan käyttää sekin 

juttutila muuhun tarkoitukseen? Toisin sanoen, jutun lukija/katsoja joutuu vastaanot-

tamaan tiettyjen tahojen näkemyksiä ikään kuin annettuina totuuksina ilman, että 

pääsisi pohtimaan tietojen todenperäisyyttä sen avulla, että tietäisi mistä tiedot ovat 

peräisin ja mistä niistä voi hankkia lisätietoa. 
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Kuvio 4. Jutuista ilmenevä muu kaupungin lähdemateriaali kuin tiedotteet (n=740) 
 

0 10 20 30 40 50 60 7

Muu
kaupungin materiaali

Esityslista tai pöytäkirja

Raportti tai selvitys

Kaupungin verkkosivut

Viranhaltijan/
luottamushenkilön

haastattelu

Ei muuta
kaupungin lähdettä

%
0

 

Tiedotusvälineiden edustajat30 pitävät kaupungin luottamuselinten, erityisesti lauta-

kuntien, esityslistoja ja pöytäkirjoja hyvin tärkeinä uutisoinnin kannalta. Esityslistat 

käydään kaikissa viestimissä aina systemaattisesti lävitse. Tiedotusvälineiden edusta-

jien mukaan listat ovat �meille aika oleellinen juttu�, �ihan pohjattomia aarreaittoja�, 

�rutiinipässinlihaa�, ja �sieltä löytyy hyviä juttuvinkkejä� sekä �ei yksikään lista me-

ne meidän käsiemme lävitse sillä tavalla, että siihen ei tutustuttaisi�. Kaikki tiedotus-

välineet ovat tyytyväisiä siihen, että saavat lautakuntien esityslistat paperiversioina 

postitse, sillä paperiversioita pidetään käytännöllisimpinä: �ne tulee minusta parem-

min käytyä läpi kuin että niitä mentäis sieltä netistä pelkästään� (Ojala 2004) ja �se 

on ainut järkevä tapa, millä tästä sekamelskasta pysyy kärryillä, koska netti on vielä 

siinä mielessä hieman epäkäytännöllinen tämmösten esityslistojen selaamisen kans-

sa: [paperiversioon] pystyy tekemään merkintöjä, ruksaamaan, se on erittäin hyvä 

systeemi�, �vaikka se on kuinka epäekologista niin silti� (Niemelä 2004). Tampere-

laisen päätoimittaja toivoo, että esityslistojen mukana lähetettäisiin myös liitteet: 

�Esityslistojen liitteissä on aina erittäin mielenkiintoisia asioita. Siellä on juuri niitä 

taulukoita tai tämmösiä, niin kuin kaavoitukseen liittyvät, kaavoituskatsauksia. Siellä 

                                                 
30 Myös Hervannan Sanomien ja Radio 957:n edustajat 
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on se informaatio sisällä�. Liitteiden sisältämien tietojen hankkimisen itse hän kokee 

hankalaksi. (Niemelä 2004.) 

 

Tietojen saaminen luottamuselinten tekemistä päätöksistä sen sijaan vaihtelee eri tie-

dotusvälineissä. Esimerkiksi Aamulehti ja YLEn Hämeen uutiset pystyvät itse seu-

raamaan kaupunginvaltuuston kokoukset, ja lautakuntien päätöksistä he saavat tiedon 

puhelimitse kokousten jälkeen. Ongelmallista on sen sijaan viestimillä, joilla ei ole 

resursseja iltaisin päivystäviin toimittajiin tai joiden toimitusaikataulut päättyvät ai-

emmin kuin lautakuntien kokoukset; kokoukset kun yleensä kestävät illansuuhun. 

Tamperelainen, TV-Tampere, Radio 957 ja Hervannan Sanomat eivät saa toimituk-

siinsa mitään tietoa lautakunnan kokousten päätöksistä. Jos kyseiset viestimet ovat 

kiinnostuneita jostakin päätöksestä, toimittajat selvittävät asiaa kokousta seuraavana 

päivänä puhelimitse tai verkossa olevasta päätöspöytäkirjasta. Osa kokee päätöstie-

don hankkimisen kuitenkin vaikeaksi, eivätkä päätöspöytäkirjatkaan aina ilmesty In-

ternetiin jutunteon kannalta tarpeeksi ajoissa. Viestimet toivovatkin, että kaikkien 

luottamuselinten kokousten päätökset lähetettäisiin toimituksiin faksitse tai sähkö-

postitse heti kokousten jälkeen, jos vain mahdollista, jotta ne olisivat käytettävissä 

heti seuraavana aamuna. Tamperelaisen päätoimittaja ehdottaa, että päätökset merkit-

täisiin esityslistalle otsikoiden viereen yksinkertaiseen tapaan, tyyliin �läpi�, �pöy-

dälle� jne. (Niemelä 2004). 

 

Kaupungin toiminnastaan tuottamia erilaisia asiakirjoja, kuten raportteja, julkaisuja 

ja selvityksiä, tiedotusvälineet käyttävät tietolähteinä vaihtelevasti: esimerkiksi Aa-

mulehti harvoin siitä syystä, että �ei semmoisia meille oikeastaan kauheasti tulekaan, 

tai sitten kaupungin tiedottajat tekevät niistä jonkun yhteenvedon ja lähettävät sitten 

tiedotteena� (Saari 2004). Tamperelainen sen sijaan hyödyntää kirjallista materiaalia 

paljon (Niemelä 2004). Esimerkiksi 24.3.2004 Tamperelaisessa julkaistiin juttu, joka 

kertoo Aitolahden historiallisista luontonähtävyyksistä (otsikolla �Aitolahdessa on 

ikivanhoja muistoja�). Juttu on kirjoitettu kaupungin ympäristövalvonnan julkaise-

man Tampereen arvokkaat luontokohteet -raportin pohjalta, mikä myös jutun lopussa 

ilmoitetaan, ja juttua kuvitetaan kaupungin työntekijän ottamalla valokuvalla. Juttu 

on osa Tampereen luonnon ihmeellisyyksiä esittelevää juttusarjaa. Juttu ei pohjaudu 

tiedotteeseen. Myös YLEn Hämeen uutisten uutispäällikkö kertoo, että kaikki kau-

pungin asiakirjat katsotaan heidän toimituksessaan läpi ja että niitä myös käytetään 
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lähteinä (Ojala 2004). Hervannan Sanomien päätoimittaja mainitsee, että erityisesti 

meneillään olevista isoista asioista tehtyjä selvityksiä, kuten Vuores-projektiin liitty-

viä selvityksiä, käytetään lähteinä (Kangas 2004). 

 

Kaupungin verkkosivuja tiedotusvälineet kertovat selailevansa lisätietoa ja 

juttuideoita etsiessään joskus montakin kertaa päivässä. Aamulehti ja Tamperelainen 

mainitsevat lukevansa verkkosivujen tiedotearkistoa, kun taas muille viestimille 

riittää, että tiedotteet saapuvat sähköpostitse ja faksitse. Nettisivuilta haetaan muun 

muassa tietoa ajankohtaisista kaavoitusasioista, aiheita pikku-uutisiin ja selataan 

tarvittaessa esityslistoja ja pöytäkirjoja (vaikka pääsääntöisesti käytetäänkin 

paperiversioita). Tamperelaisen päätoimittaja nostaa hyvänä juttuvinkkilähteenä esiin 

kaupungin verkkosivuilla toimivan Kansalaiskioskin, jonne kuntalaiset voivat 

lähettää kysymyksiä kaupunkiin liittyvistä asioista ja saada niihin vastauksen 

(Niemelä 2004). Aamulehden toimittaja huomauttaa, että verkkosivujen selaaminen 

vaihtelee myös tilanteen mukaan: �Varsinkin kesällä kaupungin sivut on erittäin 

käytettyjä, kun kaikki kunnalliselämä hiljenee, ei ole yhtään kokousta heinäkuussa 

esimerkiksi, niin ne on kyllä pelastus ollut monta kertaa� (Saari 2004). Seitsemästä 

haastatellusta tiedotusvälineen edustajasta neljä toi haastattelussa esiin mielipiteensä, 

että kaupungin verkkosivujen alkuvuodesta 2004 uusittu käyttöliittymä on 

epäonnistunut, liian sekava. Ilmeisestikään tämä seikka sinänsä ei vähennä viestinten 

vierailuja kaupungin verkkosivuilla. 

 

Radio 957:n toimittaja kertoo, että heidän lähetyksissään usein kannustetaan kuunte-

lijoita hakemaan lisätietoa kaupungin nettisivuilta, esimerkiksi silloin, jos asiat ovat 

liian monimutkaisia ja hankalia selittää radiossa: �Ne menee maininnalla, että Tam-

pereen kaupungin kotisivuilta saa lisätietoa. Se on meidän yksi tämmöinen bravuuri, 

ja mä ainakin tykkään, että me voidaan ohjata sinne oikean tiedon lähteelle, kun ei 

meillä ole mahdollisuutta kertoa sitä kaikkea tässä.� (Luoto 2004.) Sikäli lisätiedon-

lähteitä kannattaa kuuntelijoille kertoa, ja lyhyet uutislähetykset varmasti asettavat 

uutisten laajuudelle rajansa, mutta journalismin yleisönpalvelutehtävän suhteen on 

ristiriitaista, jos toimittaja lähinnä ohjaa yleisön itse etsimään tietoa lähdeorganisaa-

tiosta. Tällöin viestin ei myöskään harjoita vallan vahtikoiran rooliaan, vaan ohjaa 

yleisönsä tiedottavien tahojen sanomille sellaisinaan. Tiedottavan tahon kannalta tä-

mä on toisaalta hyvä, toisaalta huono asia. Hyvä sikäli, että media ei käsittele tiedot-
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tavaan tahoon liittyvää asiaa moninäkökulmaisesti ja siten mahdollisesti kriittisesti, 

huono sikäli, että asian mediajulkisuus jää heikoksi.  

 

Kuten kuvio 4. kertoo, hiukan vajaaseen kolmasosaan kaupunkia koskevista jutuista 

on haastateltu31 kaupungin viranhaltijaa, toimihenkilöä (tai muuta kaupungin työnte-

kijää) tai luottamushenkilöä32. Useimmiten kaupungin edustajaa tai edustajia on 

haastateltu jutuissa, joissa on käytetty kaupungin tiedotetta perustietolähteenä (ks. 

taulukko 2.)33. Teemahaastatteluissa kaikki tiedotusvälineiden edustajat kertoivat, et-

tä kaupunkiin liittyviin juttuihin otetaan useimmin haastateltavaksi kaupungin viran-

haltija tai toimihenkilö kuin luottamushenkilö ja että yleensäkin kaupungin viranhal-

tijoiden ja toimihenkilöiden osuus jutuissa on korostunut. Tiedotusvälineiden edusta-

jat kritisoivat itseään �liiasta virkamieskeskeisyydestä�. He kuitenkin toteavat, että 

kaupungin työntekijää on informaation kannalta välttämätöntäkin haastatella, koska 

he ovat aiheen asiantuntijoita; �paha sitä on mennä huutelemaan värjäämön kohtalos-

ta, jos ei kysy kaavoittajalta� (Torvinen 2004). 

 

Kaupungin edustajien haastatteleminen tiedotteiden pohjalta tehtyihin juttuihin juon-

taa paljolti siitä, että tiedotteissa on usein mainittu joku kaupungin edustaja lisätieto-

jen antajaksi. Kaikki viestimet kertovat käyttävänsä pääasiassa tiedotteeseen merkit-

tyjä lisätietojen antajia haastateltavina. Esimerkiksi kaupungin 7.4.2004 julkaise-

maan tiedotteeseen, jossa kerrotaan, että Tampereelle laaditaan meluntorjuntasuunni-

telma, on merkitty lisätietojen antajiksi terveysinsinööri Ari Elsilä ja ympäristösih-

teeri Harri Willberg. TV-Tampereen Pirkanmaan tv-uutiset teki tiedotteen pohjalta 

(tiedote perustietolähteenä) 8.4. julkaistun jutun, joka sisälsi Ari Elsilän haastattelun. 

YLEn Hämeen uutiset uutisoi samasta aiheesta 21.4. jutussa (tiedote perustietoläh-

teenä), johon oli haastateltu Harri Willbergiä. Tällaisessa tapauksessa onkin erityisen 

hyvä, jos tiedotteessa on enemmän kuin yksi lisätietojenantaja: eri viestinten � ja 

                                                 
31 Kaupungin edustajan haastattelun osuus jutusta voi olla vähäinen tai suuri. Viestin on voinut tehdä 
haastattelun itse tai (lehtien osalta) viestin on voinut käyttää juttuun tiedotteessa valmiina olleita kau-
pungin edustajien repliikkejä. Tämän lisäksi on tietysti voitu tehdä haastatteluja, joista ei ole jutuissa 
mainintaa. 
32 Samaan juttuun on voitu haastatella useita kaupungin edustajia, mutta haastattelut on koodattu ana-
lyysissa periaatteella �onko haastateltu vai ei�, joten haastateltavien kaupungin edustajien määrästä ei 
ole tässä yhteydessä tietoa.  
33 Jutuissa, joilla ei ole suhdetta tiedotteisiin, voi tosin olla kaupungin edustajien haastattelua vähem-
män siitäkin syystä, että tutkimusaineistossa ovat mukana myös pääkirjoitukset, toimittajien kolumnit 
ja yleisönosastokirjoitukset, jotka yleensä eivät pohjaudu tiedotteisiin (ks. myös taulukko 3.) ja joihin 
ei yleensä myöskään haastatella ketään. Em. jutut on useimmiten luokiteltu luokkaan �Ei suhdetta 
kaupungin tiedotteeseen�. 
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mahdollisesti vieläpä keskenään kilpailevien viestinten � ei silloin tarvitse käyttää ju-

tussa samaa haastateltavaa. Edellä mainitussa tapauksessa Hämeen uutisten haastatel-

tavan valintaan saattaa olla vaikuttanut se, että Pirkanmaan tv-uutiset oli jo �käyttä-

nyt� toisen tiedotteessa tarjotuista lisätietojenantajista. Viestimethän pyrkivät aina 

tekemään oman jutun eivätkä samaa kuin kilpailijat. 

 

Tamperelaisen päätoimittaja kuvaa tiedotteisiin merkittyjen lisätietojen antajien hyö-

dyntämistä seuraavasti: �Pakko on lähteä siitä liikkeelle, luottaa siihen, että se on se, 

joka tässä kohtaa parhaiten asiasta tietää. Että silloin lähdetään soittamaan sille en-

simmäiseks ja sen jälkeen voidaan tietysti hakea, jos nyt haluaa, muita näkökulmia 

muilta ihmisiltä.� (Niemelä 2004). Haastatelluista tiedotusvälineiden edustajista 

kolme huomautti siitä, että tiedotteisiin merkityt lisätietojen antajat ovat usein huo-

nosti tavoitettavissa. 

 

Radio 957:ssä haastatellaan kaupungin edustajia � silloin kun he ovat uutisoitavan 

asian parhaita asiantuntijoita � mielellään aina, kun mahdollista: �Saatetaan hakee 

[haastateltava] aika pienistäkin asioista eikä ollenkaan sitä kautta, että jos se asia on 

epäselvä tai jotenkin vaikeaselkoinen. Esimerkiks tiemestari Kari Vahe on äärettö-

män hyvä haastateltava. Me soitetaan Karille, ja hän kertoo asian ytimekkäästi. Se on 

parempi kuin se, että rupeaisimme itse kertomaan kuinka Satakunnankadulla sitä ja 

tätä ja tota, ja se menee ihan sekaisin, kuuntelija ei ymmärrä. Mutta kun Kari sanoo 

sen omalla äänellään meidän uutisissa, että �nyt on kuulkaa jätkät semmonen tilanne, 

että Ratinan sillalle ei oo menoa, kun siellä on sitä ja tätä� niin se on ihan selvä juttu. 

Ja sillä tavalla nää kunnan työntekijät, ihmiset, tulee tutuksi tavalliselle kuuntelijal-

le�. (Luoto 2004.) 

 

Taulukon 2. tulosten sekä teemahaastattelujen perusteella voi päätellä, että kaupunki 

voi mediatiedotteillaan vaikuttaa siihen, keitä tiedotteiden pohjalta laadituissa jutuis-

sa haastatellaan. Silloin, kun viestimet päättävät tehdä kaupungin tiedotteen pohjalta 

sähkettä laajemman jutun, eli käyttävät tiedotetta perustietolähteenä, viestimet 

useimmiten haastattelevat henkilöitä, jotka on merkitty tiedotteeseen lisätietojen an-

tajiksi.  
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Taulukko 2. Tärkein muu nimetty kaupungin lähde jutussa vs. pohjautuminen tiedottee-
seen 

 

Ei suh-
detta 

Vain 
sama aihe 

Perus-
tietona 

Pää-
lähteenä Yht. Yht. 

 % % % % % N 

Ei muuta kirjallista 

kaupungin lähdettä 67 59 20 79 64 474 

Esityslista tai pöytäkirja 1 3 0 0 1 4 

Raportti tai selvitys 2 3 4 1 2 14 

Kaupungin verkkosivut 1 3 3 19 4 31 

Kaupungin edustajan 

haastattelu 30 32 69 2 29 213 

Muu 0 0 4 0 1 4 

Yhteensä (%) 100 100 100 100 100  

Yhteensä (N) 511 37 70 122  740 

 

Tiedotetta päälähteenä käyttävissä jutuissa mainitaan joskus kaupungin verkkosivut. 

Tällöin on monesti kyse lehtien pikku-uutisista tai tv:n sähkeuutisista, jotka kertovat 

kuntalaisten kommentoitavina verkko-osallistumisfoorumi Valmassa olevista ajan-

kohtaisista asioista. Kaupunki julkaisi tutkimusjaksolla kuusi Valma-aiheista tiedo-

tetta, ja kaikki menivät päälähteinä lävitse Aamulehteen sekä miltei kaikki TV-

Tampereeseen ja Tamperelaiseen, useimmiten päälähteinä niihinkin. Jos tiedotteessa 

mainitaan jokin tiedotettavaan aiheeseen olennaisesti liittyvä kaupungin verkkopal-

velun Internet-osoite, se yleensä päätyy juttuun. Esimerkiksi Valma-tiedotteista teh-

dyissä jutuissa on aina Valma-foorumin nettiosoite, ja uusista verkkopalveluista uu-

tisoitaessa osoitteet ilmoitetaan myös: esimerkiksi koululaisten uusista verkko-

opetuspaketeista kertovan tiedotteen pohjalta tehdyssä jutussa on mukana verkko-

osoite, josta opetuspaketit löytyvät (�Ympäristöasioista Moreenian nettipaketteja 

koululaisille�, Aamulehti 17.4.2004). Radio 957:n toimittaja kertoo, että heillä kuun-

telijalle kerrotaan useinkin, mistä kaupungin verkko-osoitteesta on saatavilla lisätie-

toa. Edellä esitetyn perusteella tiedottavan tahon kannalta on siis viestin leviämistä 

edistävää sisällyttää tiedotteisiin myös verkko-osoite, josta saa lisätietoa tiedotetta-

vasta aiheesta, jos tällainen verkkosivusto on olemassa; ei pelkästään silloin, kun itse 

verkkosivusto on tiedottamisen aiheena. 
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4.1.5 Viestinten muut juttuaihe- ja tietolähteet 
 

Teemahaastatteluissa lähes kaikki tiedotusvälineiden edustajista totesivat, että suurin 

osa heidän kaupunkia koskevista jutunaiheistaan kumpuaa kaupungin luottamuselin-

ten esityslistoilta ja tiedotteista sen mukaisesti, mitä päätöksenteossa milloinkin on 

meneillään. Radio 957:n edustaja kuitenkin arvioi, että heillä puolet kaupunkiin liit-

tyvistä juttuideoista tulee Tampereen kaupungilta ja puolet muualta, lähinnä kunta-

laisilta (Luoto 2004). Toimittajat luonnollisesti ideoivat juttuja myös itse aivoriihipe-

riaatteella sekä seuraamalla tapahtumaketjuja ja -prosesseja. Omia aiheita pidetään 

lähes kaikissa viestimissä tärkeinä, ja siksi ne myös usein saavat lehdessä ja uutislä-

hetyksissä huomioarvoisimman paikan. 

 

Yksi viestinten tärkeimmistä kaupunkiin liittyvien juttujen idealähteistä tiedotteiden 

ja esityslistojen jälkeen ovat asukkaat, jotka ottavat yhteyttä toimitukseen tai jututta-

vat toimittajaa tämän tavatessaan. Näin tapahtuu erityisesti silloin, kun kuntalaisen 

mielestä jokin kaupungin toimintaan liittyvä asia on pielessä tai ihmetyttää häntä. 

Asukkaiden vinkeistä kuitenkin syntyy viestinten edustajien mukaan juttuja vain sil-

loin, kun on kyse asiasta, jolla on yleistä merkittävyyttä. Esimerkiksi yksittäinen 

kuntalainen, joka on kerran liukastunut kadulla, ei ole relevantti syy tehdä juttua 

(Mäkinen 2004). Useimmat viestinten edustajat myös seuraavat lehtien yleisönosas-

toja sillä silmällä, että löytyisikö niistä juttuideoita. Aamulehden uutispäällikkö arvi-

oi, että Aamulehdessä vuosittain julkaistavasta 3000 yleisönosastokirjoituksesta noin 

sata on sellaisia, jotka antavat idean juttuun: �Jos siellä on epäkohta tai joku asia on 

mennyt hyvin, ja joskushan siellä kerrotaan jostain semmosista uudistuksista, mistä 

me ei olla muuten kuultukaan.� (Torvinen 2004). Esimerkiksi 5.4.2004 Aamulehti 

julkaisi jutun (otsikolla �Tampereen lääkärihelikopteri kiinni valtion rahasta�), joka 

käsitteli mahdollisuuksia saada Pirkanmaalle lääkärihelikopteri. Tampereen kaupun-

gin osalta jutussa haastateltiin Pirkanmaan aluepelastuslaitoksen pelastusjohtajaa. Ju-

tussa myös kerrottiin oululaisen Sepe-lääkärihelikopterin toiminnasta ja kopterin 

hyödyistä. Juttu oli laaja ja hyvin esillä kotimaanosastossa, ja siitä oli myös vinkki 

parhaalla paikalla kuvan kera keskellä etusivua. Aamulehden yleisönosastossa oli 

29.3.2004 julkaistu kirjoitus (otsikolla �Pirkanmaalle saatava oma pelastushelikopte-

ri�), jossa kritisoitiin sitä, ettei Pirkanmaalla ole pelastushelikopteria. Kirjoitus sisälsi 

Pirkanmaan kansanedustajille ja Tampereen kaupunginvaltuutetuille osoitetun pyyn-

nön hankkia kopteri. Voi olla mahdollista, että Aamulehden juttu samasta aiheesta 
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olisi syntynyt tämän yleisönosastokirjoituksen antamasta ideasta, tai ainakin se on 

voinut nostaa aiheen taas ajankohtaiseksi. 

 

Kunnallisuutisoinnissa niin ikään hyvin tärkeä tietolähde kaikille viestimille ovat 

kaupungilla työskentelevät tai kaupungin luottamustoimia hoitavat �vinkkaajat�; 

anonyymit lähteet, jotka vihjaavat kaupunginhallinnon ja päätöksenteon ajankohtai-

sista asioista ja tapahtumista haluamatta nimeään julkisuuteen. Useimmiten he ovat 

luottamushenkilöitä. Vinkkaajat ovat toimittajien tuttavia, esimerkiksi �valtuutettuja, 

jotka kesälomalla savusaunan rappusilla kertoo jotain� (Luoto 2004). Osalla viesti-

mistä vinkkaajia on paljon, osalla vain muutamia. Tämä riippuu viestinten työnteki-

jöiden henkilökohtaisista kontakteista. Mitä kauemmin on työskennellyt viestimes-

sään kunnallisasioita uutisoivana toimittajana ja/tai mitä korkeammassa asemassa 

viestimessään toimii, sitä enemmän vinkkaajakontakteja henkilöllä vaikuttaa olevan. 

Kaikki haastatellut pitävät vinkkaajien toimintaa erittäin tärkeänä kunnallisuutisoin-

nille. Yhtä haastatelluista lainaten �ei muuten pysy kyllä kärryillä, missä mennään�. 

Yksi haastatelluista kuitenkin lieventää, että ilman vinkkaajiakin kyllä pärjää. Tiedot-

tavalle taholle vinkkaajat ovat yksi keino hallita julkisuutta (Luostarinen 1994, 82�

84). Se on sitten eri asia, kuinka hallittua vinkkaaminen organisaation sisällä on, eli 

kontrolloiko esimerkiksi viestintäjohto sitä vai ei tai onko ylipäätään tietoinen siitä. 

Veikkaisin, että Tampereen kaupungilla on sekä kontrolloitua vinkkaamista että tiet-

tyjen henkilöiden, erityisesti luottamushenkilöiden, oma-aloitteista, enimmäkseen 

omia etuja ajavaa vinkkaamista, josta toimittajat teemahaastatteluissa kertoivatkin. 

Jälkimmäistä lienee enemmän. 

 

Koska vinkkaajat useimmiten ovat luottamushenkilöitä, tiedotusvälineissä suhtaudu-

taan heidän vinkkeihinsä sillä varauksella, etteivät minkään poliittisen ryhmän tai tie-

tyn poliitikon näkemykset pääse esille enemmän kuin toisten: �Täällä on aika herkkä 

tämä poliittinen ilmasto. Jos sä lähdet esimerkiksi jonkun kokoomusvaltuutetun nä-

kemysten perusteella vääntämään uutista, niin kyllä sitten älinä käy. Me ei haluta sil-

lä tavalla leimautua minkään mukaan. Että koitetaan kauhean tasapuolisesti tehdä.� 

(Luoto 2004.) �Nuo poliitikot, tietysti niillä on aina oma lehmä ojassa, kun ne jonkin 

juttuaiheen antaa, mutta yleensä ne on juuri sellaisia, että on vireillä jotakin.� �Jos 

poliitikko soittaa, niin se yleensä on, että se vahingoittaisi jotain toista puoluetta tai 

toisen puolueen edustajaa.� (Saari 2004.) 
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Edellä mainitusta voisi löytyä syy siihen, miksi luottamushenkilöitä yleensä haasta-

tellaan juttuihin vähemmän kuin virkahenkilöitä (ks. edeltävä luku): Viestimet pyrki-

vät antamaan luottamushenkilöille tasapuolisesti julkisuutta. Uutisjutun tietolähteeksi 

voi haastatella vain yhtäkin viranhaltijaa, mutta ei vain yhtä luottamushenkilöä, kos-

ka tämä aina edustaa jotakin poliittista näkökantaa, ja tämä kanta saisi sitten ainoana 

poliittisena kantana näkyvyyttä. Luottamushenkilöitä pitäisi haastatella tasapuolisesti 

eri poliittisista ryhmittymistä, mikä on vaivalloisempaa ja aikaa vievempää kuin yh-

den tai kahden viranhaltijan haastattelu. Vaikka journalistisissa käytännöissä onkin 

tapana luottaa siihen, että viranomaiset lähinnä välittävät puolueetonta tietoa, ei mie-

lestäni heidänkään puolueettomuuteensa voi täysin luottaa. 

 

Kaupungin tiedottajilta tiedotusvälineet kertovat saavansa juttuvinkkejä silloin täl-

löin. Useimmat haastatellut toivovat, että tiedottajat soittelisivat vinkkejä nykyistä 

ahkerammin. Yksi haastatelluista sanoo, että �ottaa juttuideoita kiitollisuudella vas-

taan�, mutta että �ei siitä tarvitse naamaa nyrpistellä sitten, jos ei siitä juttua tehdä� 

(Mäkinen 2004). Myös virkamiehiltä toivotaan avoimempaa suhtautumista tiedotta-

miseen (Kangas 2004, Torvinen 2004). 

 

Juttuideoiden lähteiksi teemahaastatteluissa mainittiin vielä erilaiset verkkokeskuste-

lupalstat ja toiset tiedotusvälineet. Mutta myös kaupungin puhelinvaihde: �Paljon tu-

lee vinkkejä sitäkin kautta. Mä kysyn, mistä ne on tänään soittanu, no, tänään on 

kauheesti kyselty, Ratinassa on jotain omituista öljyä.� (Luoto 2004.) 

4.2 Juttujen rakennepiirteitä 
 

Seuraavassa tarkastellaan Tampereen kaupunkia koskevia juttuja siitä näkökulmasta, 

millaisia ne ovat ulospanoltaan. Mitä juttutyyppejä kaupunkiin liittyvät jutut edusta-

vat? Kuinka usein ja millä perusteilla kaupunkiin liittyvät aiheet päätyvät lehtien etu-

sivuille vinkkijutuiksi tai vinkeiksi tai tv-uutislähetyksen uutiskärkeen? Kuinka moni 

kaupunkia koskevista jutuista on kuvitettu? Miten juttujen kuvitus valitaan? Tarkas-

teltavana on myös, onko edellä mainituissa seikoissa eroja kaupungin tiedotteiden 

pohjalta laadittujen ja muiden juttujen kesken.  
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4.2.1 Juttutyypit 
 

Kun Aamulehti, Tamperelainen, YLEn Hämeen uutiset ja TV-Tampereen Pirkan-

maan tv-uutiset tekevät Tampereen kaupungista juttuja, ne ovat useimmiten uutisia 

(ks. kuvio 5.). Myös lehtien yleisönosastokirjoitukset muodostavat melko suuren 

osan Tampereen kaupunkia koskevasta joukkoviestintäjulkisuudesta. Viiden viikon 

aikana maalis�huhtikuussa 2004 Aamulehden ja Tamperelaisen yleisönosastoihin 

kirjoitettiin 123 Tampereen kaupunkia koskevaa mielipidettä. 

 
Kuvio 5. Tampereen kaupunkia koskevat jutut juttutyypeittäin34 (N = 740) 
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Kaupunki on tärkeä yhteiskunnallinen vaikuttaja, joten se, että siitä tehdään paljon 

nimenomaan uutisia, ei hämmästytä. Kaupungin toiminta vaikuttaa suuresti asukkai-

den arkeen, mistä syystä kaupunki on usein myös yleisönosastokirjoittelun kohteena. 

Kaupunkiin liittyviä ajanvietejuttuja, human interest -tyyppisiä juttuja, kuten henki-

löhaastatteluja tai reportaaseja, tehdään vähän. Viestimet näyttävät suhtautuvan kau-

punkiin enimmäkseen asiallisesta (uutis-)näkökulmasta. 

 

Kaupunkiin liittyvissä harvoissa human interest -jutuissa on muun muassa kaupungin 

työntekijän tai kaupungin oppilaitoksessa opiskelevan haastatteluja (esim. eläkkeelle 

jäämässä olevan kaupungin talonrakennusosaston sähköasentajan Raimo Saveniuk-

                                                 
34 Kaikki tv-uutislähetysten jutut on luokiteltu tv-uutisiksi, kaikki muut juttutyypit koskevat lehtiä. 
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sen haastattelu, jossa Savenius kertoo muun muassa kaupungin sähköurakoista: 

�Uran ääripäät ovat Hervannassa�, Aamulehti 24.3.2004; tai Tampereen ammattikor-

keakoulusta valmistumassa olevan Mirva Takalan haastattelu, jossa Takala pohtii 

opiskelua kyseisessä oppilaitoksessa: �Mirvalle jäi vielä halu opiskella�, Tampere-

lainen 24.3.2004) tai juttuja tapahtumista tai ilmiöistä, joihin kaupunki jollakin taval-

la liittyy tai on liittynyt (esim. Tampereen hip hop -kulttuuria käsittelevä juttu, jossa 

on haastateltu nuoria hip hopin harrastajia kaupungin nuorisofoorumin järjestämässä 

hip hop- ja showtanssikilpailussa: �Hip hop valtaa alaa Tampereen katukuvassa�, 

Tamperelainen 7.4.2004.) Tämäntyyppisissä jutuissa kaupunki organisaationa ja sen 

toiminta on kuitenkin usein sivuaiheena. Mutta on tutkimusaineistossa sellainenkin 

human interest -juttu, jossa kaupungin toiminta on pääaiheena: Aamulehti julkaisi 

23.3.2004 jutun, jonka aiheena on, mitä tavaraa ihmiset unohtavat Tampereen kau-

pungin liikennelaitoksen busseihin ja mitä löytötavaroille tapahtuu. Juttua varten on 

haastateltu TKL:n neuvonnan toimistoesimiestä Tanja Lehtosta. Jutun pääotsikko on 

�Joulukaloja, leipäveitsiä, tekohampaita, tanssikenkiä�� Juttu on pääjutun paikalla 

kyseisen päivän Tampere & naapurit -osastossa ja siihen on myös vinkattu etusivulta. 

Juttuun liittyy viisi kuvaa ja faktalaatikko. Kaiken kaikkiaan juttu on siis hyvin nä-

kyvästi esillä, ja se on myös hauskasti kirjoitettu. Jutulla ei ole mitään suhdetta aina-

kaan mihinkään tutkimusaineistossa mukana olevaan kaupungin tiedotteeseen. Hu-

man interest -jutun ominaisuuksien ansiosta kaupunki näyttäytyy jutussa inhimilli-

sempänä instanssina kuin uutisissa: byrokratia- ja päätöksentekokoneiston sijasta 

kaupunki esitetään nyt organisaationa, jossa tavalliset ihmiset työskentelevät arkis-

ten, kiinnostavien asioiden parissa.  

 

Pilapiirroksia tutkimusaineistossa oli vain muutama, sillä niitä julkaistaan tutkituista 

viestimistä vain Aamulehdessä. Kaksi pilapiirroksista liittyi kaupunkiin. Kaupungin 

ajankohtainen päätöksenteko onkin oivaa materiaalia pilapiirtäjälle. Molemmat pila-

piirrokset ottivat kantaa Finlaysonin entisen värjäämön kiinteistön kohtaloon. 
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Taulukko 3. Juttutyypit35 vs. pohjautuminen tiedotteisiin 

 

Ei suhdet-
ta 
%

Vain
sama aihe 

% 

Perus-
tietona 

% 

Pää-
lähteenä 

% 

Yht. 
 

% 

Yht. 
 

N 

Pääkirjoitus 5 14 6 1 4 33 

Toimittajan kolumni 5 8 0 0 4 28 

Asiantuntija-artikkeli 3 8 0 0 2 17 

Yleisönosastojuttu 24 0 0 0 17 123 

Pilapiirros 1 0 0 0 0 3 

Uutisjuttu 43 32 56 56 46 341 

Human interest 4 5 1 0 3 25 

Tapahtumapuffi 2 0 7 17 5 38 

Kritiikki 1 19 0 0 1 10 

Muu 2 0 1 0 2 12 

Tv-uutinen 10 14 29 26 15 110 

Yhteensä (%) 100 100 100 100 100  

Yhteensä (N) 511 37 70 122  740 

 
Kuten taulukosta 3. voi havaita, kaupungin tiedotteiden pohjalta tehdyt jutut ovat 

suurimmaksi osaksi uutisia, mutta melko usein myös tapahtumapuffeja. Human in-

terest -tyyppisiä eli niin sanottuja ajanvietejuttuja lehdet tekevät lähinnä omasta aloit-

teestaan. Human interest -juttujen kautta kaupunki kuitenkin tulisi �inhimillisemmäs-

tä näkökulmasta� esille, joten tiedottajien ehkä kannattaisi miettiä tämäntyyppisiäkin 

aiheita ja vaikkapa soittaa niistä juttuvinkkejä suoraan toimittajille. Juttuvinkkejähän 

monet toimittajat nimenomaan kaipaavat (ks. luku 4.1.5). 

 

4.2.2 Lehtijuttujen etusivuvinkit ja tv-uutislähetysten uutisotsikot 
 

Kun uutinen on lehden etusivulla vinkkinä tai vinkkijuttuna36 tai tv-uutislähetyksen 

alussa luettavien tärkeimpien uutisotsikoiden joukossa uutiskärkenä, kertoo se, että 

tiedotusväline on pitänyt kyseistä uutista merkittävänä tai kiinnostavana suhteessa 

saman päivän muihin uutisiin. Tätä taustaa vasten seuraavassa tarkastellaan, kuinka 

                                                 
35 Kaikki tv-uutislähetysten jutut on luokiteltu tv-uutisiksi, kaikki muut juttutyypit koskevat lehtiä. 
36 Vinkillä tarkoitetaan tässä otsikkotyyppistä, korkeintaan lauseen pituista etusivuvinkkiä. Vinkkiju-
tussa taas on otsikon lisäksi lyhyt teksti. Etusivuiksi on laskettu Aamulehden kansi ja Tamperelaisessa 
kansi sekä sen jälkeinen premisivu eli sivu 3. 
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tärkeinä/kiinnostavina tiedotusvälineissä pidetään kaupunkiin liittyviä aiheita ja mis-

sä määrin tiedotteisiin pohjautuvat jutut arvioidaan näin merkittäviksi.  

 
Kuvio 6. Tampereen kaupunkia koskevat jutut, joihin on vinkki/ vinkkijuttu etusivulla 
tai uutislähetyksen alussa (viestimittäin) (N=740) 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Aamulehti (n=472)

YLE (n=31)

Tamperelainen (n=158)

TV-T (n=79)

%

 

Kuten kuviosta 6. ja taulukosta 4. näkyy, valtaosa tutkituissa viestimissä julkaistuista 

kaupunkia koskevista jutuista on sellaisia, joista ei ole etusivuvinkkiä tai -juttua tai 

jotka eivät ole päässeet tv-uutisten uutisotsikoihin. Verrattuna muihin tiedottaviin ta-

hoihin kaupunki kuitenkin pääsee usein etusivulle tai tv-uutisten kärkeen, mutta kun 

lasketaan etusivulle/tv-uutiskärkeen päässeiden juttujen osuus kaikista kaupunkiin 

liittyvistä jutuista, määrä on pieni sen takia, että kaupunkiin liittyviä juttuja yleensä-

kin on paljon.37 Suuri osa kaupunkiin liittyvistä jutuista on yksittäisistä, yleiseltä 

koskettavuudeltaan vähemmän merkittävistä asioista kertovia pikku-uutisia, jotka 

usein myös on laadittu ainoastaan kaupungin tiedotetta lähteenä käyttäen (esim. 

�Muotialaan ympäristötaidetta�, Tamperelainen 21.4.2004; �Korjausavustuksia haet-

tavana vielä parin viikon ajan�, Aamulehti 30.3.2004; Kaupunki on avannut liiken-

nevalosivuston, TV-Tampereen Pirkanmaan tv-uutiset 25.3.2004). Joukossa on myös  

yleisönosastokirjoituksia, pääkirjoituksia ja toimittajien kolumneja, joihin ei yleensä 

ole tapana vinkata etusivulta. 

                                                 
37 Väite ei perustu tarkkaan laskentaan vaan tutkijan havaintoihin. 
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Kuvio 6. kertoo, kuinka suuri osa kaupunkiaiheisista jutuista on eri viestimissä pääs-

syt näkyvimmälle paikalle; lehtien osalta etusivulle ja tv:n osalta uutislähetysten uu-

tisotsikoihin. Aamulehden kaupunkiin liittyvistä jutuista viidesosasta on tehty etusi-

vuvinkki, kun taas TV-Tampereen ja Tamperelaisen jutuista melkein puolella jutuista 

on etusivuvinkki tai otsikkoasema uutislähetyksessä. TV-Tampere ja Tamperelainen 

siis tuntuvat pitävän kaupunkiin liittyviä asioita uutisarvoltaan tärkeinä tai kiinnosta-

vina useammin kuin Aamulehti. Toisaalta on kuitenkin huomattava, että TV-

Tampere ja Tamperelainen ovat teemahaastattelujen perusteella erityisen keskittynei-

tä Tampereen asioihin, kun taas Aamulehti niiden lisäksi julkaisee myös valtakunnal-

lisia uutisia. Lisäksi on huomattava, että koska Aamulehdessä on kaupunkia koskevia 

juttuja ylivoimaisesti eniten, se julkaisee niitä myös etusivullaan lukumääräisesti eni-

ten, vaikka etusivujuttujen prosenttiosuus onkin pienin. Aamulehden uutispäällikön 

näkökanta asiaan kuuluu näin: �Mahdollisimman usein toivottavasti [kaupunkia kos-

keva juttu nostettaisiin etusivulle]. Koska me ollaan tamperelainen lehti, niin etusi-

vun tavoite olis, että siellä olis paikallista asiaa. [Etusivulle juttu nousee] silloin kun 

se on koskettava, kiinnostava�ihan samat kuin millä kriteerillä se nousee yleensä ju-

tuksi asti.� (Torvinen 2004.) Lisäksi yhtenä etusivulle nostamisen kriteerinä tuntuisi 

Aamulehdessä olevan se, että jutussa on vahvasti lehden oma panos ja näkökulma 

mukana. Pelkästään kaupungin tiedotteen pohjalta tehdyistä jutuista Aamulehden 

etusivulle päätyi tutkimusjaksolla vain kaksi. 

 

Tutkimusjakson aikana ilmestyneiden Aamulehtien etusivuilla on vinkattu mm. kaa-

voitusasioista kertoviin juttuihin, esim. �Liikenne: Kosken ali kolme tunnelia�, 

24.4.2004, ja talousasioista kertoviin juttuihin, esim. �Tampere luisui laihaan vuo-

teen�, 30.3.2004. Näiden tärkeinä pidettyjen aiheiden (ks. aihearvostuksista tarkem-

min luku 4.3) lisäksi myös pieni mutta mielenkiintoinen asia voi päästä etusivuvin-

kiksi, esim. se, että Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori teki koulun liikuntapäi-

vänä benji-hypyn opiskelijoiden haastamana, �Benji-hyppy kravatti kaulassa�, 

16.4.2004. Tosin tällaiset �kuriositeettivinkit� eivät vaikuta saavan lehtien etusivu-

vinkkien parhainta paikkaa sivun keskeltä, vaan ne taitetaan useimmiten sivun va-

semman tai oikean laidan palkkiin. 

 

Tamperelaisessa jutun pääsemisen kansilehden etusivujutuksi määrää ennen kaikkea 

se, millainen kuva juttuun liittyy. Hyvä kuva �houkuttelee ihmisiä avaamaan lehden 
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ja lukemaan sen.� (Niemelä 2004.) Toinen peruste on jutun mielenkiintoisuus: pieni 

juttukin voi päästä etusivulle, jos se on kiinnostava (Niemelä 2004). TV-

Tampereessa se, että jutun aihe on peräisin kaupungin tiedotteesta, ei vaikuta jutun 

nousemiseen uutislähetyksen otsikoksi. Uutiskärjeksi nousevat helposti jutut kau-

pungin isoista tiedotustilaisuuksista, koska toimittajan mukaan �Me ollaan se viestin, 

joka pystytään kertomaan tiedotustilaisuudesta ensimmäisenä, me pystytään kerto-

maan siitä samana päivänä. Jos on kello 12 jostain isosta asiasta tiedotustilaisuus, 

Aamulehti pystyy kertomaan siitä vasta seuraavana päivänä, Tamperelainen seuraa-

vassa lehdessä, 957 pystyy kertomaan siitä jotain samana päivänä, mutta meiltä saa 

sen ensimmäisen uutisen aina siitä. Se on meille tämmönen tietynlainen nopeusvoit-

to.�38 (Mäkinen 2004.)  

 

Kun verrataan kaikkien viestinten vinkillisiä tai vinkittömiä39 juttuja sen suhteen, 

ovatko jutut syntyneet kaupungin tiedotteiden pohjalta vai eivät (ks. taulukko 4.), 

päädytään seuraaviin päätelmiin: Lehtien etusivulle tai tv-uutisten otsikoihin pääty-

vät todennäköisimmin jutut, joissa kaupungin tiedotetta on käytetty perustietolähtee-

nä, eli toimitus on hankkinut tiedotefaktojen oheen muualta lisätietoa ja syventänyt 

aihetta. Seuraavaksi todennäköisimmin etusivulle tai tv-uutisten uutisotsikoihin pää-

sevät jutut, joissa on tiedotteen kanssa vain sama aihe. Pelkästään tiedotteeseen no-

jaavat jutut päätyvät etusivuille tai tv-uutisotsikoiksi kaikkein epätodennäköisimmin. 

 
Taulukko 4. Vinkkijutut / vinkittömät40 jutut vs. pohjautuminen tiedotteisiin 

 

Ei suhdet-
ta 

Vain
sama aihe 

Perus-
tietona 

Pää-
lähteenä 

Yht. 
 

Yht. 
 

 % % % % % N 

Ei vinkkiä 73 62 40 83 71 525 

Vinkkijuttu 27 38 60 17 29 215 

Yht. (%) 100 100 100 100 100 740 

 

                                                 
38 YLEn Hämeen tv-uutisia TV-Tampereen toimittaja ei pidä kilpailijana, sillä hänen mukaansa Hä-
meen uutiset ei ole Tampere-keskeinen, kuten TV-Tampere, vaan uutisoi koko Hämeestä, eli uutislä-
hetysten uutisvalinnat ovat erilaiset. YLE Häme ei myöskään kilpaile TV-Tampereen kanssa mainos-
tajista. (Mäkinen 2004). Tutkijan havaintojen mukaan kuitenkin molemmissa uutisissa noteerataan 
melko samalla tavalla Tamperetta koskevat tärkeimmät ajankohtaisaiheet. Yleiseltä koskettavuudel-
taan vähäisempiä Tampere-aiheita TV-Tampereessa on enemmän kuin YLEssä. 
39 Vinkillisyydellä tarkoitetaan tässä lehtien osalta etusivuvinkkejä tai -vinkkijuttuja ja tv:n osalta lä-
hetyksen alussa luettavia uutisotsikoita. 
40 Ks. viite 36. 
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Se, että jutut, joissa tiedote on ollut ainoana lähteenä, eivät saa viestinten näkyvimpiä 

julkaisupaikkoja, tukee sitä jo aiemmin tässä tutkimuksessa esitettyä olettamusta, että 

mitä tärkeämpi tai kiinnostavampi aihe on, sitä todennäköisemmin pelkkä kaupungin 

tiedote ei riitä jutun ainoaksi lähteeksi (vrt. luku 4.1.3). 

 

4.2.3 Juttujen kuvitus 

 
Kuvio 7. Juttujen kuvitus viestimittäin (N = 740) 
 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Aamulehti

Tamperelainen

YLE

TV-T

Ei kuvitusta Kaupunkiin liittyvä kuva Muu kuva  
 

Kun jutun yhteydessä on kuva / kuvitusta41, juttu herättää paremmin lehden lukijan / 

tv-katsojan huomion. Kuvalla voi myös antaa aiheesta lisätietoa tai luoda juttuun li-

sämerkityksiä. Huomioarvon kannalta kuvitus on aina positiivinen asia. Mutta jois-

sakin tapauksissa kuva voi toki luoda tiedottavan tahon kannalta negatiivisia merki-

tyksiä. Teemahaastattelujen mukaan viestimissä harvoin luodaan tietoisesti negatiivi-

sia merkityksiä kuvituksella. 

 

Tässä tutkimuksessa kaupunkia koskevien juttujen kuvitusta ei ole tutkittu muutoin 

kuin sen osalta, kuinka suuressa osassa jutuista on käytetty kuvaa ja kuinka suuri osa 

                                                 
41 Kuvalla ja kuvituksella tarkoitetaan tässä lehden osalta valokuvia, piirroksia sekä grafiikkaa ja tv:n 
osalta inserttien kuvaa sekä sähkeisiin liittyvää grafiikkaa tai still-kuvaa. 
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kuvituksesta on Tampereen kaupunkiin liittyvää aiheeltaan42. Tutkituista viestimistä 

eniten kuvitusta Tampereen kaupunkiin liittyvien juttujen yhteydessä käyttävät tv-

uutiset (ks. edeltä kuvio 7.), mikä selittyy välineen luonteesta. Kuvallisuus on tv:n 

keskeinen ilmaisukeino. Mutta myös tv-uutisissa on juttumuoto, jonka voi tehdä täy-

sin �kuvattomana�, toisin sanoen siten, ettei kuvitus liity jutussa käsiteltävään aihee-

seen: uutisankkurin suoraan kameraan lukema sähkeuutinen. Niihinkin tosin on usein 

rakennettu ruudun toiseen laitaan juttuaiheeseen liittyvää grafiikkaa, esimerkiksi 

Tampereen kaupungin jonkin palvelun verkko-osoite tai kaupungin vaakuna. Tällai-

set tapaukset on analyysissa luokiteltu niin, että juttu sisältää Tampereen kaupunkiin 

liittyvän kuvan. Vain grafiikattomat uutissähkeet on luokiteltu analyysissa kuvatto-

miksi. TV-Tampereen Pirkanmaan tv-uutisissa on tutkimusjaksolla julkaistu muuta-

ma kaupunkia koskeva juttu, jossa ei ole mitään kuvitusta. Sen sijaan YLEn Hämeen 

uutisten kaupunkiin liittyvissä jutuissa on tutkimusjakson aikana kaikissa jutuissa ol-

lut jokin kuvitus, useimmiten kaupunkiin liittyvä (yli 80 prosentissa jutuista). YLEn 

Hämeen uutisten jutuissa käytetäänkin muihin tutkittuihin viestimiin verrattuna eni-

ten kaupunkiin liittyvää kuvitusta. 

 

Suurimmassa osassa Aamulehden ja Tamperelaisen kaupunkia koskevista jutuista ei 

ole lainkaan kuvaa. Tämä johtunee siitä, että lehtien tutkimusjaksolla julkaisemista 

jutuista arviolta puolet on pikku-uutisia, joihin ei yleensä ole tapana liittää kuvaa. 

Muutoinkin lehti on välineenä sellainen, ettei kuva ole yhtä välttämätön osa juttua 

kuin televisiossa. Aamulehti ja Tamperelainen käyttävät kaupunkia koskevien juttu-

jensa yhteydessä kuvitusta määrällisesti melko samalla tavalla. Aamulehdessä kau-

punkiin liittyvien kuvien osuus on hieman suurempi kuin Tamperelaisessa. Kuvituk-

sen käyttöön lehdissä vaikuttanevat lehtien resurssit: Aamulehdellä on käytettävis-

sään ammattivalokuvaajia, mutta Tamperelaisessa toimittajat kuvaavat juttunsa itse 

(Niemelä 2004). Tamperelaisen juttuihin liittyvät muut kuin kaupunkia koskevat ku-

vat ovat tyypillisesti kuvituskuvia, joissa näkyy asiaan liittyvää toimintaa (esim. eh-

käisystä kertovassa jutussa ehkäisypillerikiekkoa pitelevä käsi) tai asiaan liittyviä 

muita henkilöitä kuin kaupungin edustajia (esim. Ympäristötietokeskus Moreenian 

järjestämästä luonnonsuojelutyön esittelytapahtumasta kertovaa juttua kuvitetaan ku-

valla nimettömänä esiintyvästä luontoretkeilijästä). 

 
                                                 
42 Aihe liittyy kaupunkiin, kun esim. on kuvattu kaupungin toimihenkilö/luottamushenkilö tai jotakin 
kaupungin järjestämää toimintaa, esim. opetustilannetta peruskoulun luokassa. 
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Kuten taulukosta 5. voi havaita, ne viestinten jutut, jotka on tehty perustietona toimi-

neen kaupungin tiedotteen pohjalta, sisältävät kaupunkiin liittyvää kuvitusta enem-

män kuin jutut, joissa tiedotetta on käytetty päälähteenä eli ainoana lähteenä tai joissa 

tiedotteen sisältöä ei ole hyödynnetty lainkaan. Yleensäkin jutut, joissa tiedote on ol-

lut perustietolähteenä, sisältävät keskimääräistä enemmän kuvitusta, oli se sitten 

kaupunkiin liittyvää tai ei. Kuvitusta käytetään enemmän sellaisten juttujen yhtey-

dessä, jotka perustuvat osittain kaupungin tiedotteeseen, kuin sellaisten juttujen yh-

teydessä, joilla ei ole mitään suhdetta kaupungin tiedotteeseen. 

 
Taulukko 5. Juttujen kuvitus vs. pohjautuminen tiedotteisiin 

 

Ei suhdetta 
 

Vain
sama aihe 

Perus-
tietona 

Pää-
lähteenä 

Yht. 
 

Yht. 
 

 % % % % % N 

Ei kuvitusta 65 68 27 72 62 462 

Kaupunkiin liitty-

vä kuvitus 19 27 57 22 23 172 

Muu kuvitus 17 5 16 6 14 106 

Yhteensä (%) 100 100 100 100 100  

Yhteensä (N) 511 37 70 122  740 

 

Teemahaastatteluissa tiedotusvälineiden edustajilta kysyttiin viestimensä kuvanvalin-

taperiaatteista. Useimmissa viestimissä kuvan tai kuvituksen valitsee toimittaja, joka 

tekee jutun, mutta esimerkiksi Aamulehdessä kuvasta päättää useimmiten uutispääl-

likkö tai vuoropäällikkö. Kuva toimii kaikissa viestimissä pääsääntöisesti kuvitusku-

vana43 tai tilannekuvana tietystä aiheesta. Kuvan tarkoitus on lähinnä antaa lisätietoa, 

inhimillistää asioita ja tehdä jutusta kiinnostava. Haastatellut kertoivat viestimensä 

kuvavalinnoista muun muassa seuraavaa: 

 

Lehtijuttujen kuvavalinnoista: 

 

�Periaatteessa tietysti [kuvalla voidaan pyrkiä antamaan tulkintoja tilanteesta]. Ei ai-

nakaan minun jutuissa ole ollut semmosta tietoista, että mustamaalattais jotain.� 

�Kuvituskuvia ovat aika paljon. Että sivu on harmaa ja sinne täytyy saada joku ku-

va.� (Saari 2004.) 
                                                 
43 Kuvituskuva liittyy jutussa käsiteltävään aiheeseen, mutta ei ole otettu mistään tietystä jutussa käsi-
teltävästä tilanteesta tai kenestäkään jutussa esiintyvästä henkilöstä.  
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�Toimittajat itse kuvaavat. Pyritään niin, että kaikista tapauksista, tilaisuuksista, 

minne mennään tai ollaan sovittu haastattelu etukäteen, otetaan kuvat ja sitten tilan 

mukaan katsotaan, että mahtuuko kuvaa.� �[Kuvalla] on tietysti monta tehtävää, mut-

ta yks tehtävä on se, että se [sivu] on visuaalisesti hyvännäköinen, kun siinä on kuva. 

Mutta toisaalta kyllä lukijalle varmasti aukeaa pikkusen enemmän, kun siinä on se 

joku ihminen, joka sanoo siinä jutussa jotain, �ai se on ton näkönen�. Jutusta tulee 

ihan toisen näköinen, kun silloin jos panis pelkän tekstierämaan ja siitä luettas kun 

raamatun sanaa suunnilleen se juttu läpitte. Tosin joskus joudutaan aika useinkin 

käyttämään niin, että on [kuva] sen kirjoituksen kohteesta, joka saattaa olla joku mai-

sema, rakennus, alue, tavallaan teemakuva, viitekuva. Sitten on joitain hankalampia 

tapauksia, varsinkin sosiaali- ja terveystoimen puolella. Niitä on hirveen vaikea ku-

vittaa. Siihen täytyy melkein keksiä tämmönen teemakuva jostain operaatiosta, joku 

leikkausoperaatio tai joku hammaslääkärioperaatio meneillään.� (Niemelä 2004.) 

 

�Jos on otettu vaikka kolme kuvaa [jutussa esiintyvästä henkilöstä] ja keskimmäises-

sä hän vaikka haukottelee tai hänellä on silmät kiinni, niin en mä nyt oikein viittis 

laittaa sitä siihen juttuun, koska taas sillähän pystyis pelaamaan tietenkin, saamaan 

siihen juttuun ihan toinen sävy, jopa halventava. Ei meidän tarkotus ole semmonen 

ollenkaan. Kyllä mä valitsen siihen mieluummin sen, jossa hän näyttää vähän fik-

summalta.� (Niemelä 2004.) 

 

Tv-uutisten kuvavalinnoista: 

 

�Ei kuvitusta laiteta vaan silleen, että lätkästään pätkä kuvaa. Totta kai kuva ja teksti 

toimii aina yhdessä. Jos näistä vaaleista puhutaan, niin yllättävän mukava kuvavalin-

ta saattaa olla esimerkiks kokoomuspoliitikko [joka] syö munkkia sillä tavalla, että 

sokeri vaan valuu suupielistä ja siinä puhuu, että minkälaiset tulevaisuudenkuvat ko-

koomus maalailee. Ei semmosta voi tehdä, että lähtisit ironisoimaan pelkästään sillä 

kuvalla eli että sanot tekstissä ihan toista mitä kuvassa on. Se on kornia alkaa sem-

mosta tekemään. Et sä voi kokonaan sanomaas kieltää kuvalla. -- [TV-

uutisinsertissä] rakenne on niin täysin erilainen [kuin lehden uutisessa], ja ei voi aja-

tella sitä, että kuvalla lähdetään tekemään erityisiä merkityksiä. Kyllä sitä voidaan 

tehdä ja kyllä sitä tapahtuu, mutta ne on aina arvailua, että miten ne vaikuttaa mihin-

kin.� (Mäkinen 2004.) 
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4.3 Juttujen aihepiirit 

 

Mistä aihepiireistä Aamulehti, Tamperelainen, TV-Tampereen Pirkanmaan tv-uutiset 

ja YLEn Hämeen uutiset ovat tutkimusjaksolla tehneet kaupunkiin liittyviä juttuja? 

Vaikuttavatko kaupungin tiedotteet asiaan jollakin tavalla? Tuloksia tarkastellessa on 

otettava huomioon, että tutkimusaineisto koostuu keväällä 2004 (22.3.�25.4.2004) 

julkaistuista jutuista. Asiat, jotka ovat tuolloin olleet joukkoviestintäjulkisuudessa 

�tapetilla�, lisäävät aihepiirinsä juttujen määrää myös tutkimusaineistossa ja siten 

tutkimustuloksissa. Journalismi reagoi herkästi ajankohtaiseen keskusteluun. Esi-

merkiksi Finlaysonin entisen värjäämökiinteistön kohtalosta tehtiin tutkimusjakson 

aikana monia uutisjuttuja, pääkirjoituksia ja mielipidejuttuja, ja pari pilapiirrostakin. 

Viestimissä oli paljon esillä myös muita ajankohtaisia kaavoitusasioita, kuten Särki-

järven siltahanke sekä Ojala�Lamminrahkan ja Nurmi�Sorilan kaavoitukset. Lehtien 

yleisönosastoihin kirjoitettiin runsaasti kaavoitukseen ja liikenteeseen liittyvistä asi-

oista. Edellä mainitut selittävät osaltaan sitä, että kaupunkiin liittyviä juttuja on jul-

kaistu eniten aihepiiristä rakentaminen, kaavoitus ja liikenne (ks. kuvio 8.). Koska 

tämän aihepiirin juttuja kuitenkin on tutkimusaineistossa ollut niin paljon enemmän 

kuin muiden aihepiirien � vajaa puolet kaikista jutuista �, voidaan katsoa, että tiedo-

tusvälineet ja yleisönosastoihin kirjoittavat kansalaiset pitävät tätä aihepiiriä joka ta-

pauksessa erittäin tärkeänä ja kiinnostavana.  

 

Myös vuodenaika vaikuttaa tutkimustuloksiin: jos tutkittavat jutut olisi valittu esi-

merkiksi kesäajalta, kulttuuri-, vapaa-aika- ja matkailuaiheiset jutut varmasti painot-

tuisivat aineistossa enemmän. Rakentamisen, kaavoituksen ja liikenteen aihepiiri 

saattaisi olla vähemmän korostuneempi kesällä, kun kunnallinen päätöksenteko ja 

yleensäkin kunnan toiminnot hiljenevät ja supistuvat. 

 

Kuviossa 8. juttujen aihepiirit esitetään yleisellä tasolla, taulukossa 6. nähdään tar-

kempi jakauma yksittäisten aiheiden kesken. 



 93
Kuvio 8. Tampereen kaupunkia koskevat jutut aihepiireittäin (N=740) 

akentamisen, kaavoituksen ja liikenteen jälkeen toiseksi eniten viestimissä on tehty 
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R

juttuja, joissa kaupunkia käsitellään kokonaisuutena.44 Tähän aihepiiriin kuuluvat 

muun muassa jutut kaupungin talousarviosta sekä päätöksenteon tavasta. Keväällä 

2004 esimerkiksi puhuttivat vuosiksi odottamaan jätetyt valtuustoaloitteet. Yhtä pal

jon juttuja tehtiin myös kulttuurista sekä sosiaali- ja terveysasioista. Matkailuaiheisia

juttuja aineistossa oli vain yksi (uutisjuttu �Varjo kaipaa yhteistyötä matkailutoimen 

kanssa�, Aamulehti 13.4.2004), mikä ainakin osin johtunee vuodenajasta eli siitä, 

ettei matkailukausi vielä ollut käynnistynyt, mutta myös siitä, ettei kaupunki julkai

sut tutkimusjaksolla yhtäkään matkailuaiheista tiedotetta. Aamulehden toimittajan 

mukaan juttuja matkailuasioista ylipäätään �on aika vähän, en tiedä miksi�. �Matka

lusta on teemasivu kerran kuukaudessa, ja on pyritty keskittämään jotain tiettyjä ai-

heita näille teemasivuille.� (Saari 2004.) Matkailuaiheiden vähyys voi johtua siitäkin

ettei matkailuaiheita katsota kuntalaisille tärkeäksi tiedoksi tai että kaupungin mat-

kailuaiheisia juttuja pidetään kaupungin markkinointina, mihin taas monikaan yh-

teiskunnallisen tehtävänsä omaksunut viestin ei halua sotkeentua. Lehtien matkailu

sivut yleensäkin vaikuttavat kertovan muualle kuin omaan kuntaan suuntautuvasta 

matkailusta. 

 

 
44 Aiheet, jotka eivät liity erityisesti mihinkään tiettyyn toimialaan tai sen yksikköön, vaan ovat koko 
kaupunkiorganisaatiota koskevia, kuten tilinpäätös. 
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Eniten juttuja kirvoittaneiden aihepiirien neljän kärjessä (ks. kuvio 8.) ei ole juuri 

 

-

eemahaastatteluissa tiedotusvälineiden edustajat pitivät tärkeimpinä juttuaiheina 

 

-

is-

-

-

uurin osa tutkimusjaksolla julkaistuista kaupunkia koskevista kulttuurijutuista on 

-

n-

un kerran viestimet julkaisevat paljon kulttuuriaiheisia tapahtumapuffeja, niin 

ma-

 

n 

vaihtelua viestimittäin, muutoin kuin että YLEn Hämeen uutisissa ympäristöasioita

on käsitelty keskimääräistä enemmän ja vastaavasti rakentamisen, kaavoituksen ja 

liikenteen osuus on vähän pienempi kuin muissa viestimissä. Suhteessa muihin aihe

piireihin se on toki tärkein myös Hämeen uutisissa. (Ks. taulukko 4. liitteessä 5.) 

 

T

kaavoitus- ja liikenneasioita, sosiaali- ja terveysasioita sekä kaupungin talouteen ja

elinkeinotoimintaan liittyviä asioita. Neljän eniten uutisoidun aiheen joukossa ovat-

kin näistä kaikki muut paitsi elinkeinotoiminta, joka puolestaan on yksi vähiten uuti

soiduista aihepiireistä. Sen sijaan neljän eniten uutisoidun aihepiirin joukossa on 

kulttuuri, jota taas tiedotusvälineiden edustajat eivät maininneet yhdeksi tärkeimm

tä. Kulttuurijuttujen osalta voisi ajatella, että niiden laatimisen kriteerinä painaisi ai-

heen merkittävyyttä enemmän sen kiinnostavuus. Tosin kulttuuriaiheita on päässyt 

myös lehtien etusivuille ja tv-uutisten uutiskärkeen, mikä kertoo siitä, että joitakin 

kulttuuriaiheitakin pidetään tärkeinä (esim. Tampere Filharmonian uuden ylikapelli

mestarin valinta pääsi Aamulehden etusivulle sekä Pirkanmaan tv-uutisten että Hä-

meen uutisten uutiskärkiin, samoin otsikkovinkiksi Tamperelaisen premisivulle). 

Eniten etusivuilla ja tv-uutiskärjissä esiintyvät kuitenkin kaavoitukseen ja liikentee

seen liittyvät aiheet. 

 

S

juttutyypiltään tapahtumapuffeja (esim. �Nuoret valokuvaajat esittäytyvät Vapriikis

sa�, Tamperelainen 31.3.2004) tai kritiikkejä (esim. �Tyylikäs ja tunnelmallinen 

Matteus-passio�, Aamulehti 13.4.2004), kun taas asumiseen, kaavoitukseen, liike

teeseen, sosiaali- ja terveysasioihin, kaupunkiin kokonaisuutena tai sen elinkeinotoi-

mintaan liittyvät aiheet ovat pääosin uutisia tai yleisönosastokirjoituksia. 

 

K

mikseivät kaupungin tutkimusjakson aikana tiedottamat kulttuuriaiheiset tapahtu

puffit menneet hyvin viestimissä lävitse? Syy saattaisi olla se, että kaupungin kult-

tuuritapahtumapuffeista puolet tiedotti Tampere Filharmonian konserteista, eivätkä

viestimet halua olla vain yhden tietyn kulttuuritapahtumajärjestäjän äänitorvi. Toine

syy voi olla se, että osa kaupungin kulttuuritapahtumapuffeista oli yleiseltä kosketta-
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vuudeltaan melko vähäisiä ja sisällöltäänkin suppeita: esimerkiksi 26.3.2004 julkais-

tu tiedote �1-2-hyppy, 1-2-hyppy ja ympäri!�, jossa kerrotaan maksullisesta yhden il-

lan kestävästä jenkka- ja humppatanssikurssista, tai 29.3.2004 julkaistu tiedote �Yo-

jimbosta Zatoichiin: Samuraielokuvan lyhyt historia�, joka puffaa maksutonta Vap-

riikin Samurai-näyttelyn teemaan liittyvää luentoa samuraielokuvista. Kumpikaan 

tiedotteista ei mennyt läpi missään tutkituista viestimistä. Ne lienevät tarkoitetutkin

lehtien menopalstatiedoiksi sekä suoraksi tiedottamiseksi kaupungin sivuilla surffaa-

ville kuntalaisille. Kaupunki viestii verkkotiedotteillaan myös kuntalaisille suoraan. 

 

 

ksittäisiä aiheita tarkasteltaessa (ks. taulukko 6.) huomataan, että viestimissä ovat Y

olleet selvästi eniten esillä kaavoitukseen sekä katuihin ja liikenteeseen liittyvät ai-

heet. Kyseiset aiheet ovat erittäin suosittuja niin yleisönosastokirjoituksissa kuin 

toimitusten laatimissa jutuissakin.  
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Taulukko 6. Jutut aihepiireittäin 

 N % 

Asuminen ja rakentaminen 32 4 

Kaavoitus 119 16 

Kadut ja liikenne 117 16 

Viheralueet 24 3 

Kaupungin kiinteistöt 14 2 

Muu 18 2 

Asuminen, rakentaminen, kaupunkisuunnittelu, liikenne 324 44 

Elinkeinotoiminta 24 3 

Kulttuuritapahtumat, näyttelyt 39 5 

Kirjasto 11 1 

Museointi ja arkistointi 12 2 

Muu 35 5 

Kulttuuri 97 13 

Liikunta, urheilu 15 2 

Vapaa-aika, harrastaminen (sis. nuorisotoiminta) 6 1 

Muu 8 1 

Liikunta ja vapaa-aika 29 4 

Matkailu 1 0 

Perusopetus 18 2 

Opiskelu 17 2 

Muu 2 0 

Koulutus ja opiskelu 37 5 

Päivähoito 10 1 

Terveys 34 5 

Vanhusten palvelut 17 2 

Sosiaalityö, erityispalvelut 16 2 

Muu 15 2 

Sosiaali- ja terveysasiat 92 12 

Ympäristönsuojelu, luonnonsuojelu, ekologia 20 3 

Ympäristöterveys 5 1 

Muu 7 1 

Ympäristöasiat, kestävä kehitys 32 4 

Palvelujen järjestäminen 5 1 

Talous   (Huom. tähän on luokiteltu vain koko kaupunkiorganisaation taloutta 
koskevat tiedotteet. Esim. terveyspalvelujen taloudelliseen tilanteeseen liittyvät tie-
dotteet on luokiteltu aihepiiriin �Terveys� jne). 18 2 

Hallinto, päätöksenteko 60 8 

Laki ja järjestys 6 1 

Kansainvälinen toiminta 2 0 

Tampereen kaupunki kokonaisuutena 7 1 

Muu 2 0 

Tampereen kaupunki, talous ja palvelut kokonaisuutena 100 14 

Muu tai ei määritettävissä 4 1 

Yhteensä 740 100 
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Kaupungin tiedotteiden pohjalta tehdyissä jutuissa näyttävät painottuvan keskimää-

räistä enemmän elinkeino-, koulutus-, sosiaali-, ympäristö- ja kulttuuriasiat, kun taas 

tiedotteista riippumatta tehdyissä jutuissa painottuvat rakentamista, kaavoitusta ja lii-

kennettä koskevat aiheet (ks. taulukko 7.). Osaltaan tulosta selittää tutkimusjaksolla 

ajankohtainen Värjäämö-keskustelu, joka sai niin toimittajat kuin yleisönosastokir-

joittajatkin tekemään juttuja myös kaupungin tiedotteista riippumatta. Kaavoitus, ra-

kentaminen ja liikenne ovat kuitenkin yleisemminkin aihepiirejä, joihin viestimissä 

panostetaan keskimääräistä enemmän eikä tyydytä uutisointiin pelkästään kaupungin 

tiedotteiden pohjalta. Viestimet voisivat kyllä laventaa julkisen keskustelun herättä-

jän ja ylläpitäjän tehtäväänsä koskemaan enemmän muitakin aihepiirejä kuin kau-

punkisuunnittelua ja liikennettä. 

 

Niissä jutuissa, joissa on vain sama aihe kuin tiedotteessa, mutta tiedotteen sisältöä ei 

ole käytetty, yleisimmät aihepiirit ovat "kulttuuri" ja "kaupunki kokonaisuutena". 

Kulttuurijuttujen osalta kyse on usein Tampere Filharmonian konserttikritiikeistä, 

kun taas kaupunkia kokonaisuutena käsitellään usein pääkirjoituksissa. 

 
Taulukko 7. Juttujen pohjautuminen tiedotteisiin aihepiireittäin 

 

Ei suh-
detta 

Vain 
sama aihe 

Perus-
tietona 

Pää-
lähteenä Yht. Yht. 

 % % % % % N 

Rakentaminen, kaavoi-

tus, liikenne 49 19 30 38 44 324 

Elinkeinotoiminta 2 11 4 6 3 24 

Kulttuuri 10 24 27 14 13 97 

Liikunta ja vapaa-aika 5 3 0 2 4 29 

Matkailu 0 0 0 0 0 1 

Koulutus ja opiskelu 4 3 4 10 5 37 

Sosiaali- ja terveysasiat 11 11 13 17 12 92 

Ympäristöasiat 3 8 10 5 4 32 

Tampereen kaupunki 

kokonaisuutena 14 22 11 8 14 100 

Muu tai ei määriteltä-

vissä 1 0 0 0 1 4 

Yhteensä (%) 100 100 100 100 100  

Yhteensä (N) 511 37 70 122  740 
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4.4 Kaupungin julkisuuden sävy ja juttujen strategiset viestit 
 

Tiedottava taho toivoo tiedottamisellaan positiivista julkisuutta, jos mahdollista. Yh-

teiskunnan kriittinen tarkastelu kuitenkin kuuluu perinteisesti journalismiin. Myös 

julkinen keskustelu edellyttää rakentavassa mielessä kriittistä näkökulmaa. Se, missä 

sävyssä joukkoviestimissä julkaistut jutut käsittelevät kaupunkia � sävy voi olla joko 

tarkoituksellinen tai tiedostamatta juttuun syntynyt �, luo lukijalle/katsojalle mieli-

kuvia kaupungista ja sen toiminnasta ja vaikuttaa siten kaupungin julkisuuskuvaan. 

Juttu sinänsä voi olla kaupunkia kohtaan neutraali, mutta jutussa esiintyvä henkilö 

saattaa olla näkemyksissään esimerkiksi kriittinen tai kiittävä. Seuraavissa alaluvuis-

sa tarkastellaan juttujen sävyä kaupunkia kohtaan sekä sitä, välittyvätkö kaupungin 

strategiset tavoitteet45 viestinten jutuissa. 

 

4.4.1 Juttujen yleissävy kaupunkia kohtaan 

 

Kriittisten, hyökkäävien tai kiittävien46 sävyjen löytyminen jutuista kertoo, että mie-

lipiteitä esitetään; että julkista keskustelua käydään. Neutraalit sävyt jutuissa kertovat 

informatiivisuudesta, mutta toki julkisen keskustelunkin pohjaksi �neutraalia� tietoa-

kin tarvitaan. Neutraalilla sävyllä voidaan uutisoida sekä kaupungille myönteisiä että 

kielteisiä aiheita. Kaupungin positiivisen julkisuuden kannalta hyökkäävät sävyt 

kaupunkia kohtaan eivät liene toivottuja; ne luovat negatiivista mielikuvaa kaupun-

gin toiminnasta. 

 

Tampereen kaupunkia koskevat jutut ovat pääosin neutraalin sävyisiä kaupunkia 

kohtaan (ks. kuvio 9.). Voimakkaimmat sävyt, kuten hyökkäävyys ja kiittävyys, ovat 

jutuissa harvinaisia. Noin kuudesosassa jutuista kaupunkiin suhtaudutaan kriittisesti. 

Suurin osa kiittävistä jutuista on kritiikkejä (ks. taulukko 9. jäljempää.) Esimerkiksi 

Aamulehti arvosteli 18.4.2004 Tampere Filharmonian ja Han-Na Changin yhteisesi-

tyksen otsikolla �Taiturisellisti huipensi orkesterin väkevän illan�. Aamulehden uu-

tispäällikön mukaan �ihmiset on sille niin herkkiä, jos kauheesti kiittää�; perusteiden 

kiittämiseen pitää olla vahvat, jottei viestimen uskottavuus kärsi (Torvinen 2004). 

                                                 
45 Tavoitteet perustuvat kaupunkistrategiaan Kaikem paree Tampere, ks. luku 4.4.2. 
46 Sävy on katsottu kiittäväksi silloin, kun jutussa selkeästi kehutaan tai kiitetään kaupunkia (kaikkia 
kaupungille myönteisiä juttuja ei ole välttämättä luokiteltu sävyltään kiittäviksi), kriittiseksi silloin, 
kun arvostellaan ja nostetaan esiin epäkohtia rakentavasti. Hyökkääväksi sävy on tulkittu, jos kritiikki 
esitetään kaupunkia syyttäen, loukaten tai haukkuen, usein kärjistetyn ja väritetyin sanavalinnoin. 
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Koska journalismin perinteisesti kuuluu olla kriittistä, vaikuttaa kiittäväsävyinen 

journalismi vähemmän uskottavalta. Tämä osaltaan selittää sen, miksi suurimmaksi 

osaksi uutisista koostuvassa juttuaineistossa on niin vähän kiittäväsävyisiä juttuja. 

 
Kuvio 9. Jutun yleissävy kaupunkia kohtaan (N=740) 
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Eri viestimistä neutraaleimmin kaupunkia jutuissaan käsittelee TV-Tampereen Pir-

kanmaan tv-uutiset (ks. taulukko 8.); lähestulkoon kaikissa sen jutuissa on neutraali 

sävy. Kriittisimmin kaupungista tekee juttuja Aamulehti; sen jutuista viidesosa on 

sävyltään kriittisiä. Suurin osa aineiston hyökkäävistä jutuista on niin ikään Aamu-

lehdessä, vaikkakaan niitä ei määrällisesti ole kovin paljon sielläkään. Aamulehden 

suureen osuuteen tässä vaikuttaa se, että yleisönosastokirjoitukset ovat mukana ai-

neistossa: enin osa sävyltään kriittisistä ja hyökkäävistä jutuista on yleisönosastokir-

joituksia (ks. taulukko 9. jäljempää.) ja suurin osa yleisökirjoituksista on Aamuleh-

destä. Kriittinen sävyltään on esimerkiksi Aamulehdessä 14.4.2004 julkaistu yleisön-

osastokirjoitus otsikolla �Päättäjät, harkitkaa vielä�, jossa nimimerkki �Yksi monien 

puolesta� vetoaa asiallisesti ehdotustaan perustellen päättäjiin, etteivät nämä lopettai-

si Kaupin päiväsairaalan toimintaa. Sävyltään hyökkäävä taas on esimerkiksi Tampe-

relaisessa 10.4.2004 otsikolla �Veteraanivihaa Pirkanmaalla� julkaistu yleisönosasto-

juttu, jossa nimimerkki �Oikeuksien puolustaja� syyttää sosiaali- ja terveystoimea 

veteraanien syrjimisestä. Kirjoitus päättyy lauseeseen �Vääryyden tuoksu on voi-

makkaampi kuin koirankakka kevätnurmikolla�.  
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Tamperelaisen ja YLEn Hämeen uutisten jutuista noin kymmenesosa käsittelee kau-

punkia kriittiseen sävyyn. Hämeen uutisten osalta on huomioitava, että kriittiset sä-

vyt löytyvät kaikki uutisjutuista, mutta Tamperelaisessa ne saattavat olla myös pää-

kirjoituksissa ja yleisönosastokirjoituksissa. Kun tv-uutisia vertaa keskenään, on sel-

vää, että YLEn Hämeen uutiset on sävyltään kriittisempi kaupunkia koskevissa asi-

oissa kuin TV-Tampereen Pirkanmaan tv-uutiset. Teemahaastattelussa YLEn Hä-

meen uutisten uutispäällikkö kertoikin kanavan tietoisesta pyrkimyksestä kriittisyy-

teen. 

 
Taulukko 8. Jutun yleissävy kaupunkia kohtaan viestimittäin 

 Aamulehti Tamperelainen YLE TV-T Yhteensä Yhteensä 
 % % % % % N 

Neutraali 68 87 84 96 76 562 

Kiittävä 4 2 3 1 3 25 

Kriittinen 21 8 10 1 15 113 

Hyökkäävä 7 4 3 1 5 40 

Yhteensä 100 100 100 100 100  

Yhteensä 472 158 31 79  740 

 

Tiedotusvälineiden edustajien teemahaastatteluissa kaikki olivat sitä mieltä, että hei-

dän journalistiset juttunsa ovat pääasiassa sävyltään neutraaleja47. TV-Tampereen 

toimittaja, Hervannan Sanomien päätoimittaja ja Radio 957:n toimittaja kuitenkin 

kertovat, että saattavat laatia juttuja joskus tietoisesti tietyn sävyisiksi. TV-

Tampereen toimittaja sävyttää silloin tällöin uutisjuttujensa juontoja sanavalinnoilla, 

jotka luovat ironiaa: �Mä oon monissa edellisissä vaaleissa tehnyt kaikista puolueista 

ennakkojutut ja olen tasapuolisesti ironisoinut kaikkia. Jos joku lausunto, jonka joku 

poliitikko antaa, on hyvin populistinen ja tarkoitushakuinen, niin kyllä mä monta ker-

taa edellisellä virkkeellä, joka edeltää sitä kommenttia, asetan sen tietynlaiseen va-

loon, että ihmiset ymmärtää, että tämä juttu ei ole kokoomuksen erinomaisuudesta, 

vaan tämä juttu on kokoomuksen teeseistä vaaleissa. -- Mutta se [juttujen sävytys] ei 

oo semmosta, että lähtisin tekemään yhtä juttua kokonaan leimaamalla, vaan pyrin 

jotakin näkökulmaa asettamaan tiettyyn valoon. Kuitenkin, jos on riita-asia, niin sil-

loin en sitä tee, koska silloin asia täytyy kertoa mahdollisimman tasapuolisesti.� 

(Mäkinen 2004.) Analyysin mukaan tutkimusjaksolla julkaistut TV-Tampereen uuti-

                                                 
47 Paitsi lehtien osalta pääkirjoitukset ja toimittajien mielipidejutut. 
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set ovat lähes kaikki neutraaleja. TV-Tampere käyttää kaupungin tiedotteita ainoina 

lähteinä keskimääräistä useammin, mikä saattaa vaikuttaa juttujen sävyjen neutraa-

liuteen. Tosin ironisia sävyjä jutuista ei ole etsitty, ja kuten TV-Tampereen toimittaja 

huomauttaa, �ironiaa ei kukaan ymmärrä samalla tavalla�. 

 

Hervannan Sanomien päätoimittajan mukaan �[jutun] kirjoittaja tietää oikein tark-

kaan, mikä se sävy on�. �Pyrin neutraaliin uutisointiin, joskus saatan ehkä viljellä 

ironiaa.� (Kangas 2004.) Hervannan Sanomien jutut eivät ole mukana tutkimusai-

neistossa. Myöskään Radio 957:n juttuja ei ole analysoitu, mutta radion toimittaja 

kertoo, että kanava pyrkii positiiviseen sävyyn; tämä kuuluu hänen mielestään pai-

kallisradion rooliin, mutta kanava teki asiasta 1990-luvulla laman aikana periaatepää-

töksenkin: �Että on tehtävä mahdollisimman hyvää ja positiivista. Me tietoisesti läh-

dettiin rakentamaan hyviä uutisia.� (Luoto 2004.) Radio 957:n toimittajan mukaan 

tiukalla tahdilla tehtäviin radiouutisiin positiivisia juttuja saa myös nopeammin aikai-

seksi, koska ne ovat �helpompia käsitellä�. (Luoto 2004.) Journalismin kriit-

tisyysihanteesta lienee Radio 957:ssä tietoisesti tietyistä, mahdollisesti kaupallisista 

syistä luovuttu, mutta yleisesti ajateltuna on huolestuttavaa, jos kiireen helpottami-

seksi mennään ali siitä, mistä aita on matalin. 

 

Aamulehden, Tamperelaisen ja YLEn Hämeen uutisten edustajien mukaan uutisjut-

tuihin muodostuu sävy � jos ylipäätään muodostuu � enimmäkseen toimittajan tie-

dostamatta: �Se voi tulla rivien välistä� (Niemelä 2004). YLEn Hämeen uutisten uu-

tispäällikkö sanoo, että heillä juttuihin tulee aika vähän sävyjä ja että kriittisiä juttuja 

heidän pitäisi tehdä enemmän: �Me on siitä keskenämmekin keskusteltu, että ne on 

vähän semmosia toteavia ja samalla lailla vähän puuttuu sitä kärkeä. -- Kriittinen jut-

tu on vaikeempi tehdä, se vaatii penkomista paremmin ja taustat pitää olla hyvin tie-

dossa. Hyökkääviin juttuihin me ei pyritä, sillä en koe, että uutisjutun tarttee olla mi-

kään hyökkäävä juttu, ainakaan tietoisesti.� (Ojala 2004.) Analyysin mukaan Hä-

meen uutisissa on yksi hyökkäävänsävyinen juttu: 26.3.2004 lähetetty uutisjuttu vär-

jäämön kiinteistön purkamista vastustavasta mielenosoituksesta. Hyökkäävä sävy tu-

lee juttuun hyökkäävästi suhtautuvien haastateltavien yksityishenkilöiden, mielen-

osoittajien, kautta, mutta heidän nostamisensa jutun päätoimijaksi on toimituksen va-

linta. Pirkanmaan tv-uutiset julkaisi samana iltana samasta aiheesta yleissävyltään 
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niin ikään hyökkäävän uutisjutun. Nämä kaksi ovatkin tutkimusaineiston tv-uutisten 

ainoita hyökkäävän sävyisiä juttuja. 

 

Aamulehden toimittaja kertoo pyrkivänsä neutraalin sävyisiin juttuihin (Saari 2004), 

mutta uutispäällikkö huomauttaa, että �Ainahan meillä valinnoissa on arvot takana�. 

Hän sanoo, että jutuntekoa suunnitellessa �keskustellaan, miten asiaa kannattais lä-

hestyä ja että onko se asia hyvä vai onko se huono, -- että onko rakentavampaa nos-

taa esiin onnistuneita hyviä puolia vai sitten että täällä on vielä epäkohtia, nostetaan-

ko me ne. Ihan tietoinen keskustelu käydään, että ei niitä plopsahtele tuolta kuin ka-

nalta munia, sillain niin kun että ohoh, tulipa tämmöinen. Valintoja tehdään.� (Torvi-

nen 2004.) Joskus toimituksen ennakko-oletuksiensa pohjalta ennalta päättämä näkö-

kulma saattaa juttua tehdessä muuttua ihan toiseksi: �Kun toimittaja lähtee tekemään 

juttua, juttelee ihmisten kanssa, menee sitä prosessia eteenpäin, niin voihan olla, että 

se siinä välillä kääntyy koko homma ihan ympäri. Että tää ei ollutkaan näin niin kuin 

me luultiin, jolloin kiittävästä voi tulla haukkuva tai haukkuvasta kiittävä.� (Torvinen 

2004). Uutispäällikkö myös toteaa, ettei negatiivisia ja positiivisia asioita kumpia-

kaan nosteta esiin ilman, että asialla on katetta. Perusteita pitää olla, muuten �kärsii 

lehden uskottavuus�. -- �Ihmisluonne ja tiedottaminen tahtoo olla sellaista, että löisin 

veikat negatiivisen puolesta, koska se nyt vaan sattuu oleen, että huono uutinen jo-

tenkin vaan nousee.� (Torvinen 2004.) Näin kertovat myös aiemmat tutkimukset. 

Kuitenkin Aamulehti pyrkii positiivisuuteen (Torvinen 2004). Juttuaineiston perus-

teella pyrkimys tosin taitaa jäädä usein pelkäksi pyrkimykseksi. 

 

Analyysin mukaan juttutyypeistä neutraalein kaupunkia kohtaan on tapahtumapuffi 

(ks. taulukko 9.); yhdessäkään tämän aineiston tapahtumapuffissa ei ole havaittavissa 

mitään sävyä. Myös lehtien uutisjutut ja tv-uutiset ovat valtaosaltaan neutraaleja sä-

vyltään. Kriittisimpiä kaupunkia kohtaan ovat pilapiirrokset ja yleisönosastokirjoi-

tukset. Yleisönosastojutut myös ovat pääasiassa niitä juttuja, joissa on hyökkäävä sä-

vy.  

 

Voisi ajatella, että pääkirjoituksissa ja toimittajien mielipidejutuissa suhtauduttaisiin 

usein kriittisesti kaupunkia kohtaan; nämä juttutyypit kun ovat (kriittisen) kannan-

oton areenoja. Tämän aineiston valossa niistä vajaa kolmasosa on kriittisiä kaupunkia 

kohtaan ja hyökkääviä ne ovat tuskin lainkaan. Toimittajan kolumneista kymmenes-
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osassa suhtaudutaan kaupunkiin jopa kiittävästi. Esimerkiksi Aamulehden toimittajan 

20.4.2004 julkaistuun Lasten teatterikeväästä kertovaan reportaasiin liittyy toimitta-

jan kommentti otsikolla �Tippa silmässä silkasta ihastuksesta�, jossa toimittaja kiit-

tää paitsi lasten liikuttavia teatteriesityksiä, myös sitä, että tällainen tapahtuma syn-

nytetään �ihan tavallisissa päiväkodeissa ja kerhoissa, ihan tavallisten tätien ja setien 

ohjauksessa�. Tässä esimerkissä toimittajan yltiöpositiivisuuteen vaikuttanee se, että 

jutun keskiössä ovat lapset. Journalistisissa käytännöissä tuntuu olevan tyypillistä 

tuoda juttuihin iloa ja positiivisuutta lapsilla ja ylipäätään suhtautua lapsiin 

�söpöstellen�, harvemmin kritisoiden. 

 
Taulukko 9. Jutun yleissävy kaupunkia kohtaan vs. juttutyyppi48 

 Neutraali Kiittävä Kriittinen Hyökkäävä Yhteensä Yhteensä 
 % % % % % N 

Pääkirjoitus 58 3 33 6 100 33 

Toimittajan kolumni 61 11 29 0 100 28 

Asiantuntija-artikkeli 76 12 12 0 100 17 

Yleisönosastojuttu 23 5 45 28 100 123 

Pilapiirros 0 0 100 0 100 3 

Uutisjuttu 91 1 8 0 100 341 

Human interest 88 12 0 0 100 25 

Tapahtumapuffi 100 0 0 0 100 38 

Kritiikki 50 50 0 0 100 10 

Muu 75 0 17 8 100 12 

Tv-uutinen 93 2 4 2 100 110 

Yhteensä (%) 76 3 15 5 100  

Yhteensä (N) 562 25 113 40  740 

 

Taulukosta 10. voi päätellä, että kun juttu tehdään kaupungin tiedotteen pohjalta, sii-

nä suhtaudutaan kaupunkiin mitä todennäköisimmin neutraalisti. Jos juttuun hanki-

taan muitakin lähteitä kuin tiedote, eli juttua taustoitetaan enemmän, jutussa voi olla 

myös kriittisiä sävyjä. Kiittäviä juttuja ei tiedotteiden pohjalta juuri laadita. Juttuihin 

muodostuvat tai muodostettavat sävyt varmaankin johtuvat ennen kaikkea juttutyy-

peistä: teemahaastattelujen perusteella uutisten suhteen viestimet yleensä pyrkivät 

neutraaliuteen tai asian vaatiessa kriittisyyteen, ja tiedotteiden pohjalta useimmiten 

laaditaan nimenomaan uutisia. Kantaaottavat jutut, lähinnä lehtien pääkirjoitukset, 

                                                 
48 Kaikki tv-uutislähetysten jutut on luokiteltu tv-uutisiksi, kaikki muut juttutyypit koskevat lehtiä. 
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toimittajien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden mielipidejutut sekä yleisönosastokirjoi-

tukset, taas ovat kaupunkia kohtaan kriittisempiä, kiittävämpiä ja hyökkäävämpiä 

kuin uutiset. Kantaaottavat jutut eivät yleensä perustu tiedotteisiin, paitsi joskus pää-

kirjoitukset, kuten edellä on todettu. 

 
Taulukko 10. Jutun yleissävy kaupunkia kohtaan vs. pohjautuminen tiedot-
teeseen 

 

Ei suh-
detta 

Vain 
sama aihe 

Perus-
tietona 

Pää-
lähteenä Yht. Yht. 

 % % % % % N 

Neutraali 70 57 87 99 76 562 

Kiittävä 3 22 1 1 3 25 

Kriittinen 19 19 11 0 15 113 

Hyökkäävä 8 3 0 0 5 40 

Yhteensä (%) 100 100 100 100 100  

Yhteensä (N) 511 37 70 122  740 

 

Kaiken kaikkiaan Tampereen seudun paikallisissa viestimissä julkaistavat kaupunkia 

koskevat (uutis-)jutut suhtautuvat kaupunkiin koko lailla neutraalisti eivätkä siten ra-

kenna kaupungista erityisen positiivista tai negatiivista julkisuuskuvaa. Negatiivista 

julkisuutta kaupunki saa kuitenkin melko paljon yleisönosastokirjoituksista. 

 

4.4.2 Juttujen sisältämät kaupunkistrategiaa tukevat tai horjuttavat viestit 

 

Seuraavassa selvitetään, miten Tampereen kaupungin kaupunkistrategian Kaikem pa-

ree Tampere (ks. strategiasta tarkemmin luvusta 2.3.1) keskeiset viestit, �avainvies-

tit�, näkyvät tiedotusvälineiden jutuissa. Tutkimusta varten määriteltiin yhdessä kau-

pungin viestintäjohtajan ja tiedotuspäällikön kanssa seitsemän kaupunkistrategiasta 

johdettua avainviestiä (ks. kuvio 10.); kaupunkistrategian päälinjat purettiin yksittäi-

siksi viesteiksi. Tutkimuksessa jutuista on analysoitu 1) onko niissä jokin kaupunki-

strategiaa tukeva avainviesti vai 2) kaupunkistrategiaa horjuttava avainviesti, vai 3) 

onko jutuissa lainkaan kaupunkistrategiaan liittyvää avainviestiä. 49. Avainviestiana-

                                                 
49 Jutussa voi olla useita eri avainviestejä tukevia tai horjuttavia aineksia, mutta jokaisesta jutusta on 
merkitty vain avainviesteistä tärkein: se, joka on korostetuimmassa asemassa (esim. jutun kärkenä, 
pääsisältönä). Avainviesti on koodattu, jos yksikin avainviestin kriteereistä täyttyy. Esim. viestiä 
�Monikulttuurinen koulutuksen, sivistyksen ja kulttuurin keskus� on juttu voinut tukea tai horjuttaa 
vain �kulttuurin keskus� -asian osalta, mutta analyysiin on merkitty jutun tukevan / horjuttavan koko 
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lyysi antaa osviittaa siitä, miten jutuissa on välitetty strategisia viestejä. Onko kau-

pungin strategiaa tuettu vai horjutettu, vai ei kumpaakaan? Se, että jutuissa on strate-

giaa tukevia viestejä, rakentaa osaltaan kaupungille hyvää julkisuuskuvaa. Se, että 

viestejä ei juuri esiinny, kertoo viestimen neutraalista suhtautumistavasta. Horjutta-

vien viestien esiintymisen taustalla on kaupungin suhteen kriittinen juttu. 

 

Avainviestianalyysin tuloksia tarkasteltaessa on syytä ottaa huomioon, että viestien 

määritteleminen aineistosta on melko subjektiivista. Tutkijan on toisinaan pitänyt lu-

kea viestit �rivien välistä�. Jos esimerkiksi juttu kertoo, että kaupunki lisää omalää-

käripalveluja tuntuvasti, on tästä jutusta merkitty, että se tukee strategista viestiä 

�Laadukkaat palvelut asukkaille�. Jutun ei siis ole tarvinnut sisältää kirjaimellisesti 

lausetta �Tampereen terveyspalvelut ovat laadukkaat� tms. Vastaavasti juttu, joka 

kertoo kaupungin talouden heikentyneen, horjuttaa �Vakaa talous� -viestiä. Pääsään-

tönä avainviestin merkitsemisessä tutkijalla on ollut se, että viesti on jutun sisällöstä 

selkeästi erotettavissa; avainviestejä ei ole hakemalla haettu ja tulkittu jutuista. 

 

Analyysin perusteella paikalliset viestimet eivät suurimmassa osassa jutuistaan 

yleensä välitä mitään kaupungin strategisiin tavoitteisiin liittyvää sanomaa: eivät po-

sitiivisessa eivätkä negatiivisessa mielessä (ks. kuvio 10.). Siten paikallinen joukko-

viestintäjulkisuus ei juuri tue eikä horjuta kaupungin strategisiksi tavoitteiksi määri-

teltyjä arvoja. (Vrt. myös luku 4.4.1: jutut ovat suurimmalta osaltaan yleissävyltään 

neutraaleja kaupunkia kohtaan.)  

                                                                                                                                          
avainviestiä. Avainviestien tulkinta jutuista on melko subjektiivista, mutta tuloksien todenmukaisuutta 
on pyritty varmistamaan siten, että tiedotusvälineiden edustajille näytettiin teemahaastatteluissa vies-
tinkohtaiset tulokset avainviestianalyysista. Haastateltujen mukaan tulokset vaikuttivat kutakuinkin 
vastaavan todellista tilannetta. Kuviossa 10. horjuttavia viestejä sisältävien juttujen prosenttiosuudet 
on merkitty miinusmerkkisiksi. 
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Kuvio 10. Kaupungin strategiaa tukevat tai horjuttavat avainviestit jutuissa (N=740) 
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Mutta joissakin harvoissa jutuissa strategisia viestejä välittyy. Eniten on juttuja, jotka 

koskevat kaupungin strategista tavoitetta �Tampereella on laadukkaat palvelut asuk-

kaille�. Tätä väitettä jutuissa hiukan useammin horjutetaan kuin tuetaan. Koska tie-

dotusvälineet teemahaastattelujen mukaan haluavat olla kuntalaisten ääni ja kunta-

laisten palvelija, kriittisimmin varmaankin suhtaudutaan aiheisiin, jotka kuntalaisia 

eniten koskettavat, kuten palvelut. Kaikki palvelujen paranemiseen tai huononemi-

seen liittyvät aiheet ovat tärkeää tiedotettavaa kuntalaisille. 

 

Jonkin verran viestimissä on julkaistu juttuja, joiden perusteella lukijalle/katsojalle 

saattaisi muodostua mielikuva siitä, että Tampere on �monikulttuurinen sivistyksen 

keskus� (esim. uutinen �Tampereen taidemuseo opastaa taiteilijat maailmalle�, Aa-

mulehti 28.3.2004), tai �vetovoimainen kasvukeskus� (esim. uutinen �Jopa 35 000 

saa uuden kodin Tampereen jättikaavoilla�, Aamulehti 7.4.2004), tai �tietoyhteis-

kunnan johtava rakentaja� (esim. Liikennelaitos on avannut verkossa ja matkapuhe-

limella käytettävän joukkoliikenteen informaatiopalvelun Johonki, Pirkanmaan tv-

uutiset 1.4.2004), tai että �Tampereella on puhdas ja turvallinen ympäristö� (esim. 

uutinen �Pirkanmaan päästöt halutaan pysyvästi kestävälle tasolle�, Tamperelainen 

14.4.2004). Etenkin jälkimmäistä viestiä tiedotusvälineissä on myös horjutettu. Tämä 
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johtui paljolti siitä, että keväisen tutkimusjakson aikana katupöly oli runsasta ja sen 

takia ilman hiukkaspitoisuuksien terveellisen raja-arvot ylittyivät, mistä myös sitten 

uutisoitiin kaikissa viestimissä. Juttujen perusteella Tampereen ympäristö ei sillä 

hetkellä vaikuttanut puhtaalta. Samoin tutkimusjakson ajankohdalla lienee vaikutusta 

myös siihen, että julkaistiin joitakin juttuja, joiden perusteella Tampereen kaupungin 

talous ei ole kovin vakaa: tuona aikana julkistettiin kaupungin tappiollinen tilinpää-

tös ja kerrottiin myös vanhustenpalveluihin suunnitelluista säästöistä. Nämä synnyt-

tivät viestimiin monia juttuja. 

 

Heikkilän ja Kuneliuksen tutkimuksen mukaan �toimittajatkin tuntuvat hyväksyvän 

julkisuuden käyttämisen maakunnan hyväksi, vaikka he pitävät kiinni paitsi uutisten 

paikkansapitävyydestä myös julkisuuden puhtauden ajatuksesta� (2000, 27�28). Eh-

kä juuri ajatus oman maakunnan imagon tukemisesta � jos siihen on aihetta � selittää 

sitä, että kaupunkistrategian viesteistä on jutuissa tuettu, vaikkakin määrällisesti vä-

hän, sellaisia viestejä kuin �monikulttuurinen sivistyksen keskus�, � vetovoimainen 

kasvukeskus� ja �tietoyhteiskunnan johtava rakentaja�. Nämähän ovat tyypillisiä asi-

oita, joissa kunnat ja maakunnat nykyään keskenään kilpailevat (ks. esim. Rainisto 

2004). Viestinten edustajien teemahaastatteluissa seitsemästä haastatellusta neljä oli 

sitä mieltä, että paikallinen viestin voi ja sen on hyväkin tukea kaupungin imagotyö-

tä. Kaksi haastatelluista suhtautui siihen hyvin kielteisesti, yksi varauksellisesti. 

Journalismin tehtäväksi he katsovat pikemminkin kaupungin toiminnan kriittisen tar-

kastelun kuin kaupungin imagotyön tukemisen. Kaupungin imagotyö vaikuttaa heistä 

toimittajan manipulointiyritykseltä. He siis ovat sisäistäneet journalismin kriittisyy-

den ja itsenäisyyden ihanteet ja kokevat toimivansa yhteiskunnassa valtaapitävien in-

stituutioiden, kuten kaupunkiorganisaation, vastavoimana. Sen sijaan kaupungin 

imagotyöhön suopeammin suhtautuvat ehkä kokevat toimivansa valtaapitävien kans-

sa pikemminkin yhteistyössä ja päätehtäväkseen seudun yhteisöllisyyden ja elinvoi-

maisuuden ylläpitämisen. 

 

Aamulehden jutuissa kaupunkistrategiaan liittyvien viestien osuus on kaikkein pienin 

(ks. taulukko 11.). Enin osa Aamulehden juttujen viesteistä horjuttaa väitettä �Tam-

pereella on laadukkaat palvelut asukkaille�. Uutispäällikön mukaan Aamulehti kyllä 

kirjoittaa positiivisia juttuja eri kunnista, koska on �Pirkanmaan ääni�, ja hänen mu-

kaansa �varmaan hehkutetaan joskus, vähän innostutaan liikaakin, että onpas tää jee 
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jee niin hyvä kaupunki� (Torvinen 2004). Mutta uutispäällikön mielestä varsinainen 

imagon rakentaminen kuuluu kaupungin tehtäviin (Torvinen 2004). Aamulehden 

toimittaja suhtautuu kaupungin imagon kannalta tärkeisiin strategisiin viesteihin seu-

raavasti: �Ne pyyhitään sieltä [tiedotteesta] pois kaikki, otetaan vaan se uutinen. Kyl-

lä me erotamme, mikä on tämmöstä, ei nyt voi puhua aivopesusta, mutta tämmöstä 

vähän kuin propagandaa. -- Tänään tuli [tiedote] että ikäihmisten kulttuuripalveluita 

voi kommentoida valmistelufoorumi Valmassa. Siellä oli lueteltu, miten kaupunki 

hyvin järjestää kaikennäköistä, niin sieltä [otin] kaikki pois. Tällaset kehumisosuudet 

ei mene ainakaan mun kautta lehtiin.� (Saari 2004.) Lähdekritiikki hänen mukaansa 

siis toimii eivätkä tiedottavan tahon intressien mukaiset viestit päädy noin vain leh-

teen. Toimittajan mukaan Aamulehti kritisoi kaupungin palveluista eniten sosiaali- ja 

terveystoimen palveluja. 

 

Tamperelaisen jutuista vajaa puolet sisältää kaupungin strategisia viestejä: viestejä 

tuetaan hiukan enemmän kuin niitä horjutetaan. Eniten Tamperelaisessa on tuettu kä-

sitystä laadukkaista palveluista. Päätoimittaja kommentoi asiaa seuraavasti: �Jos lu-

vut ja tutkimustulokset näyttää siltä, että kaupunki on vetovoimainen, tänne muuttaa 

ihmisiä, sehän on ok. Mä oon ylpee siitä, että näin on, ja eihän se mitään vaikka kau-

pungilta tulee siitä tiedotteita ja viestejä, että me ollaan näin hyvä. Jos ne luvut näyt-

tää tosiaan siltä, niin kyllä me sitä kasvua tuetaan ilman muuta.� (Niemelä 2004.) 

Päätoimittajan mukaan Tamperelaisesta voisi löytyä enemmän �tietoyhteiskunnan 

johtava rakentaja� -viestiä tukevia sekä horjuttavia juttuja, jos tutkimusaineisto olisi 

pidemmältä ajalta kuin viideltä viikolta. 
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Taulukko 11. Tärkein kaupunkistrategiaa tukeva tai horjuttava avainviesti jutussa vies-
timittäin 

 Aamulehti Tamperelainen YLE TV-T Yht. Yht. 
 % % % % % N 

Ei avainviestiä 68 58 35 54 63 466 

Laadukkaat palvelut 5 10 16 14 8 56 

Vetovoimainen kasvukeskus 2 4 3 5 3 21 

Puhdas, turvallinen ympäris-

tö 1 4 6 3 2 18 

Vakaa talous 0 0 0 0 0 0 

Monikulttuurinen sivistyksen 

keskus 4 7 6 5 5 35 

Tietoyhteiskunnan rakentaja 0 0 3 4 1 6 

Tiivis seudullinen yhteistyö 0 1 0 0 0 3 

Laadukkaat palvelut, horjut-

tava 14 8 13 6 12 87 

Vetovoimainen kasvukeskus, 

horjuttava 1 1 0 0 1 4 

Puhdas, turvallinen ympäris-

tö, horjuttava 3 6 10 8 4 30 

Vakaa talous, horjuttava 2 1 6 1 2 13 

Monikulttuurinen sivistyksen 

keskus, horjuttava 0 0 0 0 0 0 

Tietoyhteiskunnan johtava 

rakentaja, horjuttava 0 0 0 0 0 1 

Tiivis seudullinen yhteistyö, 

horjuttava 0 0 0 0 0 0 

Yhteensä (%) 100 100 100 100 100  

Yhteensä (N) 472 158 31 79  740 

 

Kaupunkistrategiaan liittyvien viestien osuus on suurin YLEn Hämeen uutisissa, yli 

60 prosenttia. Tukevia ja horjuttavia viestejä on lähes yhtä paljon. Uutispäällikön 

mukaan Hämeen uutiset ei ollenkaan pyri tukemaan jutuillaan kaupungin strategisia 

viestejä: �Mun mielestä ne on usein aika naurettavia�. Hän kuitenkin myöntää, että 

tukevia viestejä saattaa olla jutuissa �piilossa�: �Tulee esimerkiks mieleen joku 

tämmönen vetovoimainen kasvukeskus, että voin heti sanoo, että Hämeen uutisissa 

oli sähke, jossa mainittiin, kun oli tehty tää imagotutkimus, jossa Tampere oli ykkö-
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senä siinä vetovoimaisena kasvukeskuksena, johon ihmiset haluaa muuttaa. Ja me 

uutisoitiin se sillain Hämeen uutisissa eli ei me asetettu sitä kyseenalaiseksi.� (Ojala 

2004.) Siinä ei kuitenkaan liene journalismin itsenäisyyden ja luotettavuuden kannal-

ta ongelmaa, että jollekin organisaatiolle positiivisia asioita uutisoidaan silloin, kun 

ne todistetusti ovat faktoja? Mielestäni tiedottavalle taholle myönteisten tiedotteiden 

kategorinen kyseenalaistaminen ei ole hyvää journalismia, varsinkaan jos samaiselle 

organisaatiolle negatiiviset viestit niellään sellaisenaan taustoja lainkaan selvittämät-

tä. Kaikkiin aiheisiin pitäisi paneutua lähdekriittisesti, ei vain niihin, jotka ovat tie-

dottavalle organisaatiolle myönteisiä. 

 

TV-Tampereen Pirkanmaan tv-uutiset välittää kaupungin strategisia viestejä noin jo-

ka toisessa jutussaan. Kaupungin viestejä enemmän tuetaan kuin horjutetaan. Tämä 

voi TV-Tampereen toimittajan mukaan olla seurausta siitä, että TV-Tampereessa 

etenkin moni uutissähke kirjoitetaan suoraan kaupungin tiedotteen pohjalta �eikä 

kaupunki omaa palvelutarjontaansa horjuttavista asioista kerro nykysellään muuta 

kuin tietysti terveyskeskusten suluista ja niin edespäin, joista on pakkokin tiedottaa�. 

(Mäkinen 2004). Toimittaja kuitenkin kokee, että kaupunkiviestimen tehtävä on tu-

kea alueellista kasvua. �Kyllähän me sillä tavalla Tampere-mielisiä ollaan. -- Mutta 

tää imagon kohottaminen [jutussa] pitää pystyä purkamaan katsojille. Elikkä me ei 

tehdä juttua siitä, että me kehutaan Tamperetta niiden äänenpainoin, vaan meidän pi-

tää kertoa katsojille, että tässä Tampereen kaupungin tiedotus kehuu itseään, että me 

ei olla kehumassa, vaan haetaan perusteluja sitten niille argumenteille.� (Mäkinen 

2004.) Hyvässä journalismissa erotetaankin jutusta lähteiden intressit näkyvästi. 

Radio 957:n toimittaja ja Hervannan Sanomien50 päätoimittaja kertovat, että heidän 

viestimissään tuetaan kaupungin strategisia viestejä � paitsi �jos jotain epäkohtia 

huomataan, niin totta kai ne ruoditaan� (Luoto 2004) �, Hervannan Sanomien osalta 

erityisesti Hervannan omaa imagoa: �Halutaan luoda semmosta mielikuvaa, että siel-

lä luodaan uutta tekniikkaa, siellä tehdään innovaatioita ja tämän tapaisia asioita. -- 

Pidetään esillä lehdessä Teknillistä yliopistoa, Hermian teknologiakeskusta, VTT:tä, 

Teknopolista.� (Kangas 2004.) 

 

Tutkimustulosten mukaan vaikuttaisi siltä, että kaupungin tiedotetta ainoana lähteenä 

eli päälähteenä käyttävät jutut saattaisivat tukea hiukan useammin kaupungin strate-
                                                 
50 Kummankaan tiedotusvälineen jutut eivät ole mukana tutkimusaineistossa, joten strategisten viesti-
en esiintymistä viestinten jutuissa ei ole analysoitu. 
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gisia viestejä kuin ne jutut, jotka ovat syntyneet muulla tavoin (ks. taulukko 12.). 

Vastaavasti strategiaa horjuttavat jutut on useimmiten tehty tiedotteista riippumatta. 

Poikkeus ovat kuitenkin �puhdas, turvallinen ympäristö�- ja �vakaa talous� -viestejä 

koskevat jutut; niiden joukossa on erityisesti juttuja, jotka on tehty tiedotteita perus-

tietolähteenä käyttäen. Tämä johtuu siitä, että kaupungin tiedotteissa ei yleensä hor-

juteta strategiaa, mutta edellä mainittuja viestejä horjuttavia tiedotteita tutkimusjak-

solla julkaistiin (lakisääteiset ilmanlaatutiedotteet ja kaupungin tappiollisesta tilin-

päätöksestä kertova tiedote). Kun tiedote sisältää strategiaa horjuttavan viestin, tällä 

perusteella se näyttäisi siirtyvän myös tiedotteen pohjalta tehtyyn juttuun. Yleensä 

kyseessä ovat niin tärkeät asiat, että ne jo tärkeytensäkin takia välittyisivät juttuun, 

eivät vain siksi, että ovat kaupungin kannalta negatiivisia. 

 

Voisi ajatella, että etenkin silloin, kun viestinten jutut tukevat jotakin kaupungin 

avainviestiä, jutut olisivat usein syntyneet kaupungin tiedotteen pohjalta. Positiivis-

ten viestien välittymistä tiedotteiden kautta tukee ainakin se, että �laadukkaat palve-

lut� -viestiä tukevia aineksia on eniten jutuissa, joissa kaupungin tiedote on pääläh-

teenä, ja kyseistä viestiä horjuttavia aineksia on eniten jutuissa, joilla ei ole suhdetta 

tiedotteisiin. Siten kaupungin viestinnällä on merkitystä erityisesti positiivisten kau-

punkia koskevien asioiden saamiseksi julkisuuteen. Välttämättä tiedotteen sisältämä 

positiivinen viesti ei silti välity viestimen juttuun. Esimerkiksi kaupungin 6.4.2004 

julkaiseman tiedotteen �Päivähoitopaikkoja jäi Tampereella täyttämättä� (mikä tukee 

viestiä �laadukkaat palvelut�) perusteella Tamperelainen uutisoi 7.4.2004 julkaise-

malla tiedotteen tekstin sellaisenaan sanasta sanaan. Aamulehti teki 7.4.2004 lehteen 

aiheesta uutisen, jonka näkökulmaksi oli otettu se, että päivähoitopaikkoja jää yli sik-

si, että tamperelaisten ikäluokat pienenevät ja lapsiperheet muuttavat naapurikuntiin. 

Lisäksi Aamulehden pääkirjoituksessa pohdittiin tätä �lapsikatoa� ja kehotettiin 

Tamperetta miettimään, �miten se voisi tehdä itsensä houkuttelevammaksi lapsiper-

heille�. Seuraavan Tamperelaisen (10.4.2004) Rieväkylän Ritu -kolumnissa �Hyvin 

menee � kamalaa!� ihmeteltiin Aamulehden logiikkaa; sitä, että lehti on tyytymätön 

lapsiperheiden palveluihin, vaikka ne on järjestetty siten, että kaikki lapset saavat 

hoitopaikan. Joskus journalismin kriittisyyden tavoite voi ampua yli. 
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Taulukko 12. Tärkein kaupunkistrategiaa tukeva tai horjuttava avainviesti jutussa vs. 
pohjautuminen tiedotteeseen 

 

Ei suh-
detta 

Vain
sama aihe 

Perus-
tietona 

Pää-
lähteenä Yht- Yht- 

 % % % % % N 

Ei avainviestiä 67 49 44 63 63 466 

Laadukkaat palvelut 5 11 6 16 8 56 

Vetovoimainen kasvukes-

kus 3 0 7 0 3 21 

Puhdas, turvallinen ympä-

ristö 1 0 4 7 2 18 

Vakaa talous 0 0 0 0 0  

Monikulttuurinen sivistyk-

sen keskus 4 14 10 4 5 35 

Tietoyhteiskunnan raken-

taja 1 0 1 0 1 6 

Tiivis seudullinen yhteis-

työ 0 0 0 2 0 3 

Laadukkaat palvelut, hor-

juttava 14 8 10 4 12 87 

Vetovoimainen kasvukes-

kus, horjuttava 1 3 0 0 1 4 

Puhdas, turvallinen ympä-

ristö, horjuttava 3 14 10 3 4 30 

Vakaa talous, horjuttava 1 3 7 0 2 13 

Monikulttuurinen sivistyk-

sen keskus, horjuttava 0 0 0 0 0  

Tietoyhteiskunnan johtava 

rakentaja, horjuttava 0 0 0 0 0 1 

Tiivis seudullinen yhteis-

työ, horjuttava 0 0 0 0 0  

Yhteensä (%) 100 100 100 100 100  

Yhteensä (N) 511 37 70 122  740 
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4.5 Yhteenveto 
 
Tässä luvussa kootaan yhteen luvun 4. tulokset. Pyrin vastaamaan kysymyksiin 1) 

millaisena Tampereen kaupungin julkisuuskuva näyttäytyy mediassa kaupunkia kos-

kevien juttujen perusteella ja miten se toimituksissa synnytetään ja 2) voiko tiedot-

tamisella vaikuttaa juttuihin. 

 

4.5.1 Julkisuuskuva 
 

Aamulehdessä, Tamperelaisessa, YLEn Hämeen uutisissa ja TV-Tampereen Pirkan-

maan tv-uutisissa julkaistiin viiden viikon tutkimusjakson aikana (22.3.�25.4.2004) 

yhteensä 740 juttua, jotka aiheeltaan liittyvät Tampereen kaupunkiin. Jutuista 17 % 

oli yleisönosastokirjoituksia. Tampereen kaupunki on seudun keskeinen päättäjä ja 

palvelujen järjestäjä, joten luonnollisesti se on viestimissä paljon käytetty lähde ja 

esillä paikallisessa joukkoviestintäjulkisuudessa. Selvästi eniten Tampereen kaupun-

kia koskevia juttuja julkaistiin Aamulehdessä, yli puolet kaikista jutuista. Seuraavak-

si eniten juttuja julkaisi Tamperelainen. TV-Tampere ja YLEn Hämeen uutiset jul-

kaisivat kaupunkiin liittyviä juttuja vähiten, tosin niillä on jutuille vähiten tilaakin. 

 

Valtaosa (69%) Tampereen kaupunkiin liittyvistä jutuista on sellaisia, jotka eivät 

pohjaudu kaupungin tiedotteisiin. Toisin sanoen suurin osa jutuista on tehty muista 

kuin kaupungin tiedotteiden antamista aiheista. TV-Tampereen Pirkanmaan tv-

uutiset tekee kaupungin tiedotteiden pohjalta juttuja keskimääräistä enemmän ja Aa-

mulehti keskimääräistä vähemmän. Tiedotusvälineiden resurssit ja kiire vaikuttavat 

siihen, kuinka suuri osa viestinten jutuista on tiedotteiden varassa ja kuinka suuri osa 

syntyy muulla tavoin. 

 

Kaupunkia koskevia juttuja laaditaan selvästi eniten kaavoituksesta, kaduista ja lii-

kenteestä. Näitä aiheita sekä toimittajat että yleisönosastokirjoittajat pitävät tärkeinä. 

Seuraavaksi edustetuimmat aiheet ovat kaupunkiin organisaationa liittyvät asiat 

(esim. talous, hallintoasiat, päätöksentekotapa), kulttuuri sekä sosiaali- ja terveysasi-

at. Vähiten uutisoidaan matkailusta ja elinkeinotoiminnasta.  

 

Kaupunkia koskevista jutuista enimmässä osassa ei ilmene mahdollisen tiedotteen 

käytön lisäksi mitään muuta kaupungin lähdemateriaalia, kuten kaupungin edustajan 
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haastattelua, kaupungin verkkosivuja, luottamuselinten esityslistoja ja pöytäkirjoja 

tai erilaisia asiakirjoja. Toimittajat kuitenkin kertomansa mukaan käyttävät niitä 

enemmän lähteinä kuin juttujen perusteella voi päätellä. Erityisesti esityslistoja ja 

pöytäkirjoja pidetään hyvin tärkeinä tietolähteinä. Postitse toimituksiin lähetetyt listat 

käydään joka viestimessä systemaattisesti lävitse. Luottamuselinten päätöksistä toi-

mitukset sen sijaan eivät saa yhtä helposti tietoa, mikä ei ole hyvä asia kuntalaisde-

mokratian kannalta. Kaupungin tiedottamisessa olisikin kehittämistä tässä suhteessa: 

luottamuselinten, erityisesti lautakuntien, päätökset voitaisiin faksata toimituksiin he-

ti kokousten jälkeen. Toimituksille riittäisivät yksinkertaiset merkinnät päätöksistä 

esityslistan otsikoiden yhteyteen. Toimittajien vastuulle jää edelleen kuitenkin asian 

syventäminen �läpi vai ei� -näkökulmaa pitemmälle. 

 

Haastateltavat henkilöt yleensä mainitaan jutuissa nimeltä, mutta kirjallisia lähteitä 

ei. Miksi on näin? Kirjalliset lähteet saatetaan jättää mainitsematta ehkäpä juttutilan 

säästämiseksi, tai kenties toimittajat kokevat kirjallisen materiaalin niin luotettavaksi, 

ettei sitä pidetä tärkeänä ilmoittaa. Lähteiden jättäminen ilmoittamatta on muodostu-

nut journalistiseksi käytännöksi, tosin ei välttämättä hyväksi sellaiseksi. Lukijan/tv-

katsojan olisi hyvä saada tietää, mistä jutussa olevat tiedot ovat peräisin. Jos sitä ei 

kerrota, lukija on toimittajan harkintakyvyn varassa; vain toimittaja pääsee punnit-

semaan, ovatko kirjallisten lähteiden tiedot todenperäisiä ja riittävän monipuolisia 

asian esittelemiseksi. Lähdekritiikki toki kuuluu toimittajan ammatin velvollisuuk-

siin, mutta jos se ei ilmene jutusta millään tavoin, mistä voi tietää, onko toimittaja 

harjoittanut lähdekritiikkiä lainkaan? 

 

Lähes kaikissa viestimissä arvostetaan itse hankittuja aiheita enemmän kuin kaupun-

gin tiedotteista saatuja aiheita, vaikkakin tiedotteita hyödynnetään paljon. Käytän-

nössä omien aiheiden arvostaminen näkyy siten, että omia aiheita syvennetään mo-

ninäkökulmaisiksi jutuiksi useammin kuin tiedotteista saatuja aiheita, ja omista ide-

oista syntyneet jutut saavat useammin näkyvän paikan viestinten muiden juttujen 

joukossa. Mitä enemmän viestimellä on resursseja, sitä enemmän omaa ideointia ja 

tiedonhankintaa on aikaa ja varaa harjoittaa. Kiire vaikuttaakin olevan moninäkö-

kulmaisen journalismin pahin vihollinen. Toimittajat tunnistavat ongelman, mutta ei-

vät koe voivansa tehdä sille mitään käytännössä. 
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Tampereen kaupunkia koskevat jutut ovat suurimmaksi osaksi uutismuotoisia. Toi-

seksi eniten on yleisönosastokirjoituksia ja kolmanneksi eniten tapahtumapuffeja. 

Human interest -tyyppisiä ajanvietejuttuja, kuten henkilöhaastatteluja tai reportaase-

ja, kaupungista tehdään vähän. Human interest -jutut kuitenkin monipuolistaisivat ja 

inhimillistäisivät kaupungista syntyvää kuvaa, mistä syystä kaupungin tiedottajien 

ehkä kannattaisikin panostaa human interest -juttuvinkkien ideoimiseen. Journalis-

min tulisi antaa yleisölleen mahdollisimman monipuolinen kuva käsittelemistään ai-

heista, ja juttutyyppinä human interest antaisi siihen oivat mahdollisuudet, vaikkakin 

luonteeltaan näkyvämmin subjektiivisempana juttutyyppinä kuin uutinen. 

 

Kaupunkia koskeva joukkoviestintäjulkisuus on valtaosaltaan neutraalin sävyistä. 

Mediajulkisuus näyttäisi tämän tutkimuksen perusteella siis olevan kaupungille hyvä 

tiedonvälityksen resurssi. Yleisönosastokirjoitukset ovat sävyltään kaupunkia koh-

taan kaikkein kriittisimpiä. Yleisönosastokirjoituksista löytyvät myös miltei kaikki 

hyökkäävät sävyt, joita tosin määrällisesti on vähän. Julkisuuskuvansa kannalta kau-

pungin kannattaisi vastata nopeasti yleisönosastokirjoituksiin, joissa kohdistetaan 

suoraa kritiikkiä kaupungin toimintaan. Vastaaminen on merkki kuntalaisen mielipi-

teen huomioon ottamisesta, mikä on omiaan parantamaan yhteisöllisyyttä ja siten 

julkisuuskuvaa. Vastaamalla kaupunki voi myös ottaa julkiseen keskusteluun osaa 

perustelemalla oman toimintansa ja samalla korjata mahdolliset yleisönosastokirjoi-

tuksessa esiintyvät asiavirheet. Tutkimuksen mukaan kaupunki ei riittävästi vastaa it-

seään koskeviin yleisönosastokirjoituksiin. 

 

Viestinten välittämä julkisuus ei juttujen perusteella juuri tue eikä horjuta Kaikem 

paree Tampere -kaupunkistrategiassa määriteltyjä Tampereen kaupungin arvoja ja 

tavoitteita. Pieniä viittauksia kuitenkin löytyy siihen suuntaan, että strategian kannal-

ta positiiviset viestit välittyisivät juttuihin lähinnä kaupungin tiedotteiden kautta, eri-

tyisesti silloin, kun tiedotteet menevät viestimissä läpi miltei sellaisenaan. Viestinten 

itse hankkimissa jutunaiheissa positiivisia viestejä ei juuri ole. Sen sijaan toimitusten 

omissa jutuissa voi olla kaupungin strategiaa horjuttavia viestejä, kun toimittaja kä-

sittelee aihetta haluamastaan / toimituksen valitsemasta näkökulmasta ja hankkii lisä-

tietoja eri tahoilta, esimerkiksi haastattelemalla henkilöitä, joilla voi olla kaupungin 

toiminnasta eriäviä mielipiteitä. Tiedotteillaan kaupunki voi siten tuoda esiin organi-

saatiossa ja toiminnassa tapahtuvaa myönteistä kehitystä, mutta tämän tulee aina pe-
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rustua uutisarvoisiin faktoihin kuten tilastoihin tai päätöksiin. Näkyvään, faktatto-

maan imagonrakentamiseen viestimet suhtautuvat syystä epäluuloisesti. 

 

4.5.2 Tiedotteiden vaikutus 
 

Kaupungin tiedotteet ylittävät tutkittujen viestinten uutiskynnyksen keskimäärin 40-

prosenttisesti. Kaupungin tiedotteille on kova tarve jo siitäkin syystä, että lehdet ja 

tv-uutiset saisivat sivunsa ja lähetyksensä täyteen päivästä toiseen. Parhaiten tiedot-

teet menevät läpi Aamulehteen (62 %), heikoimmin YLEn Hämeen uutisiin (12 %). 

Erot selittyvät sillä, että Aamulehdessä on tutkituista viestimistä eniten juttutilaa. 

Hämeen uutiset taas ei ole uutisoinnissaan Tampereeseen keskittynyt, kuten muut 

viestimet, vaan koko Hämeeseen. Kaikki tiedotteet eivät mene aina läpi kaikkiin nel-

jään viestimeen, mutta kolme neljäsosaa tiedotteista menee läpi ainakin johonkin 

viestimistä. 

 

Voiko tiedottava taho eli kaupunki vaikuttaa tiedotteillaan siihen, millaisia juttuja sii-

tä mediassa laaditaan? Olen yrittänyt vastata kysymykseen tarkastelemalla miten 

eroavat toisistaan jutut, jotka ovat toimituksen itse ideoimia, jutuista, jotka on tehty 

kaupungin tiedotteiden pohjalta. Olen selvittänyt, mitkä jutuista pohjautuvat tiedot-

teisiin ja missä määrin: menevätkö tiedotteet lävitse päälähteinä eli jutun ainoina läh-

teinä vai menevätkö tiedotteet lävitse perustietolähteinä, jolloin tiedotusväline on 

hankkinut juttuun lisätietoa muualta ja mahdollisesti muuttanut ja laventanut jutun 

näkökulmaa. Tutkimustulosten pohjalta olen tehnyt seuraavat yleistävät kiteytykset 

liittyen tiedotteen käyttämiseen jutun lähteenä: 

 

Kun tiedote menee läpi perustietolähteenä, niin silloin todennäköisimmin 

 

- tiedotteen aihe on arvioitu yleisesti tärkeäksi ja/tai kiinnostavaksi, 

- juttu on tyypiltään lehden uutisjuttu tai tv:n leikattu uutisjuttu, 

- aihetta käsitellään monipuolisesti ja mahdollisesti myös konkreettisin ta-

pausesimerkein (tiedotteen tekstiin verrattuna), 

- kaupungin edustajaa/edustajia on haastateltu juttuun, ja usein henkilöt ovat 

samoja, jotka on merkitty tiedotteeseen lisätietojen antajaksi/antajiksi, 
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- juttu on melko näkyvästi esillä, sillä a) siihen voidaan vinkata etusivulta tai se 

voi olla tv-uutislähetyksen alun uutisotsikoissa mukana ja b) jutussa on kuvi-

tus, 

- jutun mahdollinen kuvitus liittyy aiheeltaan kaupunkiin, 

- jutussa pääasiassa välitetään tietoa, 

- jutussa on neutraali yleissävy kaupunkia kohtaan, joskin jonkun verran voi 

esiintyä kriittisyyttä ja 

- juttu sisältää keskimääräistä useammin kuin muulla tavalla syntyneet jutut 

kaupungin strategisia tavoitteita tukevia ja horjuttavia viestejä. 

 

Toisaalta kuitenkin tiedote on voinut mennä läpi perustietolähteenä siitäkin syystä, 

että sen sisältö (joka sinänsä on katsottu uutisarvoiseksi) on liian yksipuolinen tai 

asiaa kaunisteleva, jolloin viestinten on pakkokin hankkia aiheesta täydentävää tie-

toa. 

 

Kun taas tiedote menee läpi päälähteenä, niin silloin todennäköisimmin 

 

- tiedotteen aihe on arvioitu yleisesti vähemmän tärkeäksi tai kiinnostavaksi, 

- toimituksella on ollut kiire tai toimitus on tarvinnut lehden/tv-uutislähetyksen 

täytettä, ns. pikku-uutisia isompien juttujen oheen, 

- juttu on tyypiltään lehden pikku-uutinen tai tapahtumapuffi tai tv:n sähkeuu-

tinen, 

- tiedotteen näkökulma säilyy jutussa, 

- tiedotteessa on tiedotettavasta asiasta riittävästi tietoa, 

- jutunteossa ei ole käytetty muuta kaupungin lähdemateriaalia eikä juttuun ole 

haastateltu ketään, 

- jutussa saatetaan mainita jokin kaupungin verkkosivujen osoite lisätiedon ha-

kemista varten tai osoite liittyy jutun aiheeseen, 

- juttuun ei vinkata lehden etusivulta eikä se ole mukana tv-uutislähetyksen uu-

tiskärjessä, 

- jutussa ei ole kuvitusta, 

- juttu välittää tietoa, 

- jutussa on neutraali yleissävy kaupunkia kohtaan ja 
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- kaupungin strategisia tavoitteita tukevat viestit välittyvät useammin kuin 

muulla tavoin syntyneissä jutuissa. 

 

Näistä kahdesta tiedotteen läpimenotavasta ensimmäinen, eli tiedotteen käyttö perus-

tietolähteenä, on hyvän journalismin kannalta ja usein myös tiedottamisen kannalta 

paras tulos. Isossa jutussa, jossa on käytetty muitakin lähteitä kuin kaupungin tiedo-

tetta, asiaa käsitellään monipuolisemmin ja mukana on eri näkökulmia. Kuntalaisen 

tiedonsaannin ja mielipiteen muodostamisen kannalta tällainen juttu on hyödyllisem-

pi kuin lähes sellaisenaan läpi mennyt tiedote, jossa asia on yleensä yksipuolisesti 

kaupungin näkökulmasta esillä. Julkisuuden hallinnan kannalta tietysti juttu, jonka 

sävelen kaupunki on itse sanellut (tiedotetta käytetty jutun päälähteenä), on �turvalli-

sempi�. Isoon juttuun liittyy aina kaupungille negatiivisten äänenpainojen mahdolli-

suus. Julkisen keskustelun kannalta moninäkökulmaisuus kuitenkin on hyväksi. Se 

hyödyttää myös kaupungin päättäjiä näiden pohtiessa ratkaisuja asioihin. Osallistu-

minen voi toisaalta pitkittää kunnan päätöksentekoa, mutta toisaalta myös tehostaa 

sitä, kun ristiriidoista keskustellaan avoimesti ja julkisesti ennen päätöksentekoa, jol-

loin ehkä vältytään aikaa vievältä valituskierrokselta. Avoin keskustelu on myös 

�merkki paljon terveemmästä yhteisöstä kuin siististi, nopeasti ja tehokkaasti toimiva 

päätöksentekokoneisto, jonka tekemisiin ja ehdotuksiin kansalaiset eivät juuri vai-

vaudu reagoimaan�. (Heikkilä & Kunelius 2000, 12�14.) Siten sen sijaan, että kau-

punki pyrkisi saamaan asioitaan julkisuuteen ainoastaan omasta näkökulmastaan, 

voisi harkita keinoja, miten kaupunki saisi enemmän omaa näkökulmaansa mukaan 

julkiseen keskusteluun muiden näkökulmien yhteyteen; yhdeksi näkökulmaksi mo-

ninäkökulmaiseen journalismiin. Esimerkiksi viranhaltijat vaikuttavat esiintyvän ju-

tuissa pääasiassa taustatietoa antavina asiantuntijoina, kun taas julkisen keskustelun 

kannalta voisi olla mielenkiintoista saada heidän mielipiteitäänkin esiin. Tosin pysyt-

teleminen taustatiedon antajana voi olla kaupungin tietoinen julkisuudenhallintastra-

tegia. Ja toimittajat viime kädessä päättävät, ketkä jutuissa saavat esittää mielipiteitä. 

Journalismi on perinteisesti kohdellut viranomaisia tiedonlähteinä ja tästä käytännös-

tä voi toimittajan olla vaikea irrottautua. 

 

Kaupungin tiedotteita käytetään analyysin tulosten mukaan hiukan enemmän pääläh-

teinä kuin perustietolähteinä, ja tiedotusvälineiden edustajienkin mielestä kaupungin 

tiedotteet ovat usein �pätkätavaraa�, eli kelpaavat pikku-uutisiin. Tämä johtunee sii-
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tä, että suuri osa tiedotteista on niin sanottuja kuntalaispalvelutiedotteita, jotka kerto-

vat kuntalaisten arkielämään liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, kuten tietyn alu-

een jätevesien käsittelyn neuvontatilaisuudesta, ja tilapäisistä palvelumuutoksista, 

kuten katuremonteista. Aiheet eivät ole tarpeeksi merkittäviä ja yleisesti kiinnostavia, 

jotta niistä tehtäisiin isompi juttu. Tällöin pikku-uutinen riittää yksinkertaisen tiedon 

välittämiseksi kuntalaisille. Herää kuitenkin kysymys, kuinka usein toimittajat oike-

asti pysähtyvät tai ehtivät pysähtyä tarkastelemaan ensi silmäyksellä �pätkätavarak-

si� luokiteltavaa kaupungin tiedotetta tarkemmin saati kaivelemaan aihetta syvem-

mältä tarkistaakseen, löytyykö pinnan alta muuta? Leimautuuko moni tiedote toimit-

tajan kiireessä syyttä suotta pätkätavaraksi? Ja käyttääkö kaupungin viestintä toimit-

tajien kiirettä hyväkseen laatimalla tahallisen yksipuolisia juttumaisia tiedotteita, jot-

ta saisivat asiansa esille haluamallaan tavalla? Kaupungin viestintäohjeissa tähän ei 

ainakaan kannusteta, vaan kehotetaan kertomaan asiat niin, että niiden kaikki olen-

naiset puolet tulevat esille (Tampereen kaupungin viestintäohjeet 2004, 14). 

 

Tiedotettavalla aiheella kuitenkin on suuri merkitys siihen, miten aiheesta tehdään 

juttu, samoin toimittajalla ja viestimen resursseilla. Tutkimuksen perusteella vaikut-

taa siltä, että isoja, aiheeseen monipuolisesti paneutuvia juttuja tehdään viestimissä 

mielellään asioista, joilla on vaikutusta suuren joukon elämään tai jotka muutoin ovat 

kiinnostavia; esimerkiksi ristiriitaisia. Koskettavuus (merkittävyys) ja kiinnostavuus 

ovat tutkimuksen perusteella paikallisten viestinten tärkeimmät kunnallisasioiden uu-

tiskriteerit ajankohtaisuuden ohella. Vaikeaselkoiset, byrokratian tasolle jäävät tie-

dotteetkin menevät läpi, jos niiden sisältämä aihe on niin merkittävä, että toimitus 

selvittää sen kehnosta tiedotteesta huolimatta. Sillä loppujen lopuksi vaikuttaisi siltä, 

että tärkein tiedotteen ominaisuus on sen sisältämä merkittävä/kiinnostava aihe. Jos 

aihe ei ole laatuaan kumpaakaan edellistä, ei auta, vaikka tiedote olisi hienosti raken-

nettu valmiiksi jutuksi, jossa on sujuva kieli, ja jossa aiheesta kerrotaan monipuoli-

sesti. Viestimet, joilla on hyvät omat resurssit jutuntekoon, vierastavat juttumaisia 

tiedotteita, mutta toisaalta taas viestimet, jotka kamppailevat aika- ja toimittajapulas-

sa, julkaisevat mielellään juttumaisia tiedotteita lähes sellaisenaan. Kaikkia viestimiä 

kuitenkin yhdistää tarve saada tehtyä mahdollisimman monia lukijoita/katsojia kos-

kettavia/kiinnostavia juttuja. Alkaakin näyttää siltä, että mediajulkisuuteen ei niin-

kään voi vaikuttaa tiedottava taho itse, mutta se voi kyllä hyötyä toimitusten kiirees-

tä, jossa tiedotteita julkaistaan lähes sellaisenaan. 
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Yksi asia, johon tutkimukseni mukaan tiedotteilla voi suoraan vaikuttaa, on se, ketä 

kaupungin edustajaa juttuun haastatellaan. Toimittajat kertovat lähes aina haastatte-

levansa henkilöä, joka on merkitty tiedotteeseen lisätietojenantajaksi. Lisätietojen an-

tajan tarjoaminen tiedotteessa saattaa myös houkuttaa toimittajaa tekemään tiedot-

teen pohjalta pikku-uutista laajemman jutun. Hankalasti kuvitettavien aiheiden pää-

tymistä jutuiksi taas voi edistää se, että tiedotteeseen on kirjattu ehdotuksia kuvitus-

aiheiksi. Esimerkiksi tärkeissä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa tiedottaja voi jo 

etukäteen selvittää, missä sairaalassa viestimet voivat halutessaan käydä kuvaamassa 

kuvituskuvaa, ettei viestimen tarvitse hankkia lupaa itse. Kun kuvan hankkiminen on 

tehty viestimille helpoksi, saattaa se ainakin tv-uutisten osalta madaltaa aiheen jutun-

tekokynnystä. 
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5. Päätäntö 
 

Tutkimukseni tarkoitus on ollut selvittää, millainen julkisuuskuva Tampereen kau-

pungista välittyy paikallisen median kautta, kun tarkastellaan kaupunkia koskevien 

juttujen yleispiirteitä ja juttujen sisältämiä sävyjä kaupunkia kohtaan. Olen myös 

pyrkinyt tutkimaan, miten kaupungin oma mediatiedottaminen vaikuttaa syntyvään 

julkisuuskuvaan. Tutkimusaineistonani ovat olleet keväällä 2004 viiden viikon tut-

kimusjakson aikana julkaistut Tampereen kaupungin tiedotteet sekä Aamulehden, 

Tamperelaisen, TV-Tampereen Pirkanmaan tv-uutisten ja YLEn Hämeen uutisten 

(tv-) julkaisemat kaupunkiin liittyvät jutut ja lehtien osalta yleisönosastokirjoitukset. 

Toinen, täydentävä tutkimusaineistoni ovat olleet edellä mainittujen viestinten edus-

tajien teemahaastattelut. Lisäksi olen haastatellut Hervannan Sanomien ja Radio 

957:n edustajat. Pääasiallinen metodini on ollut juttujen määrällinen sisällönanalyysi. 

Sen lisäksi olen kerännyt teemahaastatteluilla journalistien kunnallisjournalis-

minäkemyksiä ja tietoa viestinten toimituskäytännöistä. Olen käyttänyt teemahaastat-

teluaineistoa määrällisten tulosten vertailupohjana; en ole tutkinut teemahaastatteluja 

intensiivisesti. 

 

Tutkimukseni mukaan Aamulehti, Tamperelainen, YLEn Hämeen uutiset ja TV-

Tampereen Pirkanmaan tv-uutiset ovat Tampereen kaupungille hyvä resurssi kau-

punkia koskevan tiedon välittämisessä kuntalaisille ja sidosryhmille ja kaupunki vas-

taavasti on tiedotusvälineille hyvä rutiinilähde. Asetelma on tyypillinen modernissa 

journalismissa: Viestin ja lähdeorganisaatio ovat jatkuvassa symbioottisessa suhtees-

sa toisiinsa eli molemmat hyötyvät. Organisaatio saa asioitaan julkisuuteen ja viesti-

met saavat lehtiinsä ja lähetyksiinsä sisältöä. Kaikessa kiireessä tosin saattaa toimi-

tukselta journalismin kriittisyys unohtua, mitä tiedottava organisaatio ei yleensä pane 

pahakseen. Tampereen kaupunki on paikallisille viestimille erityisen hyvä lähde sik-

sikin, että sillä on viranomais- ja päättäjäasemansa takia auktoriteettia ja koska sen 

palvelut ja toiminta koskettavat niin läheltä kuntalaisen, siis paikallisten viestinten 

tärkeimmän kohderyhmän, arkielämää. Kaupungin aiheet kiinnostavat kuntalaisia ja 

siksi ne kiinnostavat myös mediaa. 

 

Tampereen kaupunkia koskeva mediajulkisuus on pääosin neutraalia kaupunkia koh-

taan. Jutut lähinnä välittävät tietoa. Kaupungin julkisuuden hallinnan kannalta tällai-
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nen julkisuuskuva vaikuttaa turvalliselta. Sävyltään kiittäväpainotteinen journalismi 

mediassa, joka toimii perinteisten journalististen intressien mukaisesti, taas olisi sula 

mahdottomuus; kiittäminen kun yhdistetään yleensä markkinointiin, joka taas on 

journalisteille lähes kirosana. Neutraalisävyisen mediajulkisuuden tulos on hyvä 

myös niille viestimille, joiden tavoitteena on vain palvella kuntalaista informoimalla 

heitä koskevista asioista; kaikki paikallisviestimet eivät edes pääasiallisesti pyri kriit-

tisyyteen vaan tiedon välittämiseen ja yhteisöllisyyden ylläpitämiseen. Ihanteelli-

simmassa tilanteessa paikallisjournalismikin kuitenkin hoitaisi paremmin vallan vah-

tikoiran tehtäväänsä, mikä näkyisi muun muassa siinä, että kaupunkia koskevat jutut 

olisivat sävyltään kriittisempiä kuin mitä tutkimus nyt kertoo. Ehkä journalismille 

asetettu yhteiskunnallinen tehtävä tosiaan on murenemassa, niin kuin jotkut tutkijat 

ovat uumoilleet, jotkut enemmän jotkut vähemmän huolissaan. 

 

Joukkotiedotus on tutkimilleni viestimille YLEä lukuun ottamatta � tosin YLE kil-

pailee yleisöstä siinä missä muutkin viestimet � bisnestä, mikä pakottaa toimitukset 

tuottamaan mahdollisimman suurta yleisöä kiinnostavia juttuja, jotta viestimet saisi-

vat myytyä ilmoitus- ja mainostilaa ja ylipäätän pidettyä bisneksensä hengissä ja kil-

pailukykyisenä, ja usein vielä mahdollisimman vähillä resursseilla. Journalistien 

ihanteet journalismin tekemisestä ja todellisuus eivät välttämättä yhdisty kaiken kii-

reen ja myyntipaineen keskellä, ja kriittinen, moninäkökulmainen journalismi on 

usein se, mikä kärsii. Toimituksissa ei ole aikaa kaivella aiheita laajojen, syvällisten 

juttujen tekemiseksi. Tutkimukseni valossa Tampereen kaupunkia koskeva mediajul-

kisuus näyttäytyykin suureksi osaksi kaupungin oman viestinnän jatkeeksi varsinkin 

pienemmissä ja �paikallisemmissa51� viestimissä kuten TV-Tampereessa, Tampere-

laisessa, Radio 957:ssä ja Hervannan sanomissa. Ne nojaavat pitkälti kaupungin tie-

dotteisiin uutistyössään. 

 

Tampereen kaupungin tiedotteista keskimäärin 40 prosenttia menee paikallisissa 

viestimissä läpi eli niiden pohjalta tehdään juttu(ja). Läpimenoprosentti on kymmeni-

sen prosenttiyksikköä suurempi kuin 1970-luvuilla tehdyissä tiedotteiden perille-

menotutkimuksissa maksimissaan (tuolloin lähteestä riippuen 15�30 prosenttia tie-

dotteista ylitti uutiskynnyksen), tosin aiemmissa tutkimuksissa tutkittavana lähdeor-

ganisaationa ei ollut mukana kaupunkiorganisaatiota ja läpimenokin mitattiin vähän 
                                                 
51 Aamulehti ja YLEn Hämeen uutiset pyrkivät maakunnallisuuteen (Aamulehti: Pirkanmaa) ja laa-
jempaan seudullisuuteen (Hämeen uutiset: Tampereen, Hämeenlinnan ja Lahden seudut). 
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eri tavalla, joten pätevää vertailua ei voi tehdä. Miettisen tutkimustulos toimitusten 

uutistuotannon käytännöistä (ks. luku 2.4) pitää niin ikään pitkälti paikkansa edel-

leenkin: Toimitus saa tiedotteen, miettii julkaiseeko sen ja miten. Toimituspoliittinen 

linja ja resurssit edelleen määräävät suurelta osin, millä tavoin juttu julkaistaan. Us-

koisin kuitenkin, että kolmessakymmenessä vuodessa toimitusten työtahti on entises-

tään kiihtynyt kuten koko muun yhteiskunnan tahti ja että eri organisaatioiden tiedot-

teet menevät juttupulassa entistä paremmin läpi mediaan. Tiedotusvälineiden määrä-

kin on lisääntynyt huimasti; ensin paikallisradioiden aloittamisen jälkeen ja sitten 

verkkomedian yleistyessä. Juttuaiheille on yhä enemmän tarvetta. Toisaalta eri orga-

nisaatiotkin ovat tehostaneet tiedotus- ja pr-toimintaansa, joten tiedottaminenkin on 

lisääntynyt. Sähköpostin ja Internetin välityksellä siitä on tullut entistä helpompaa ja 

tehokkaampaa ja siten varmasti tiedottamisen kynnyskin on alentunut. Tämä pätee 

varmasti myös Tampereen kaupunkiin. 

 

Kaupungin tiedotus on tällä hetkellä tiedonvälityspainotteista. Toisin sanoen kunta-

laisille pyritään välittämään tietoa median kautta lähettämällä medialle tiedotteita. 

Kaupunki pyrkii hallitsemaan itseään koskevaa mediajulkisuutta lähinnä suostuttele-

villa menetelmillä eli tarjoamalla tiedotusvälineitä kiinnostavaa tiedotemateriaalia ja 

ottamalla henkilökohtaisia kontakteja toimittajiin. Kaupunkia koskevien juttujen si-

sältöjen ja näkökulmien kontrolli on edelleen voimakkaasti median käsissä. Kaupun-

ki tosin voi niin halutessaan rajoittaa tiedon antamista jättämällä tiedottamatta aktii-

visesti tai viivyttelemällä tiedon antamisessa, vaikkakaan siihen ei kaupungin viestin-

täohjeiden mukaan pyritä eikä kannusteta. Kaiken kaikkiaan tutkimukseni perusteella 

kaupungin ja tutkimieni paikallisten tiedotusvälineiden yhteispeli sujuu hyvin. 

 

Voiko organisaatio tiedotteillaan vaikuttaa itsestään tehtäviin juttuihin muutoin kuin 

että tiedottamalla voi saada median käsittelyyn aiheen, jota siellä ei muutoin välttä-

mättä huomattaisi julkaista? Tutkimukseni mukaan ei ole olemassa mitään niksiä, 

jolla minkä tahansa tiedotteen saisi mediassa läpi, mikä journalismin kannalta onkin 

tervettä ja mikä onneksi oli myös odotettavissa oleva tutkimustulos. Tiedotteen aihe 

on kaiken a ja o. Jos aihe ei ylitä uutiskriteerejä, sille ei tiedottava taho voi millään 

konsteilla rakentaa tikapuita. Mutta jos aihe itsessään on kiinnostava tai merkittävä, 

on mahdollisuuksia edesauttaa aiheen muuttumista julkaistuksi jutuksi tekemällä tie-

dotteesta mahdollisimman hyvin tietyn tiedotusvälineen tarpeita palvelevan. 
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Käyttämäni metodit � juttuaineiston määrällinen sisällönanalyysi ja sitä täydentävät 

tiedotusvälineiden edustajien teemahaastattelut � toimivat tutkimuskysymyksiini vas-

taamiseksi hyvin. Määrällisen sisällönanalyysin avulla sain hyvän yleiskuvan Tam-

pereen kaupunkia käsittelevän journalismin laajuudesta ja ominaisuuksista; kuvaile-

vaa ja todellisuuteen melko hyvin yleistettävissä olevaa tietoa isosta juttuaineistosta. 

Tälle tutkimusaineistolle valitsemani metodi siis oli sopiva. Toinen kysymys kuiten-

kin on se, kuinka syvällisen julkisuuskuvaselvityksen määrällisellä sisällönanalyysil-

la loppujen lopuksi saa; tulos taitaa jäädä melko pinnalliseksi. Laadullisilla metodeil-

la olisi hyvä porautua juttujen pintaa syvemmälle, eli siinä olisi jatkotutkimuksen 

paikka. Olisi mielenkiintoista myös selvittää, miten lukijat/katsojat tulkitsevat medi-

an tarjoamaa julkisuuskuvaa kaupungista ja millaisia mielikuvia heille sen perusteel-

la kaupungista syntyy. 

 

Lisäksi osa tuloksistani lienee vähemmän luotettavia toistettavuutensa suhteen: juttu-

jen sävyjä ja juttujen sisältämiä kaupungin strategisia viestejä määritellessäni jouduin 

tekemään paljon subjektiivisempaa tulkintaa kuin esimerkiksi jutun aiheita tai raken-

teellisia piirteitä määritellessäni. Noudatin määrittelyssä kuitenkin koko ajan samaa 

koodauslogiikkaa. Kuitenkin objektiivisuusakselilla tarkasteltuna tulokset juttujen 

sävyistä ja strategisten viestien sisältymisestä juttuihin ovat muihin tutkimustuloksiin 

verrattuna epäilyttävämpiä. Halusin kuitenkin tutkia niitä, enkä usko, että esimerkiksi 

juttujen sävyjä mitattaessa millään keinoilla päästään objektiivisuuteen. Ja tutkimuk-

sessahan hyväksytään myös tutkijan subjektiivinen tulkinta, kunhan ajatuskulku on 

lukijalle perusteltu. Näin olen koettanut tehdä. 

 

Tiedotusvälineiden edustajien teemahaastattelut ovat niin laaja aineistokokonaisuus, 

että sitä voisi käyttää ainoanakin tutkimusaineistona jossakin toisessa tutkimuksessa. 

Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt teemahaastatteluaineistoa vain täydentävänä tie-

donlähteenä muun muassa siksi, että tutkimus pysyisi kooltaan ja työmäärältään hal-

littavissa. Tämän takia kuitenkin mielenkiintoinen haastatteluaineisto jää tutkimatta 

tarkemmin, vain pinnalliseksi katsaukseksi. Jatkotutkimuksissa siihen voisi syventyä 

enemmän. 

 

Tutkimuskysymyksistäni vaikeimmaksi osoittautui se, miten tiedottava taho voi vai-

kuttaa itsestään mediassa laadittaviin juttuihin. Tätä on hankala tutkia, mutta olen 
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mielestäni saanut siihen ainakin suuntaa-antavia vastauksia vertailemalla juttuja ja 

tiedotteita toisiinsa. Olisi ehkä aiheellista kuitenkin kehittää asian selvittämiseksi joi-

tain muitakin mittareita. Kysymys tiedotusvälineen ja tiedottavan tahon yhteistoimin-

ta/vastapari -suhteesta on hyvin kiinnostava. Tutkimusta voisi jatkossa laajentaa tar-

kastelemalla mediassa käytävää julkista keskustelua. 
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LIITE 1. Tampereen kaupunkia koskevien tutkimusaineistoon mukaan otetta-

vien viestinten juttujen kriteerit  

 

Tutkimukseen mukaan otettavat: 

 

(Yleiskriteeri: Jutut, jotka kuntalainen osaa yhdistää kaupunkiin. Jutut, joissa kau-

pungin henkilöstöä / yksiköitä toimijoina mukana. Kaupungista mielikuvia synnyttä-

vät jutut.) 

 

Tampereen kaupunkiin organisaationa ja sen toimintaan ja palveluihin liittyvät: 

- Journalistinen materiaali, vaikka kaupunkia ei olisi erikseen nimeltä mainittu, 

mutta toiminta selkeästi kaupungin palvelu � esim. juttu kaupungin peruskou-

luista. Etusivun vinkit ja vinkkijutut lasketaan osaksi juttua, ei omiksi jutuik-

seen. 

- Yleisönosastokirjoitukset 

- Pilapiirrokset 

- Jutut, jotka käsittelevät kaupungin kokonaan omistamia liikelaitoksia. (Osa-

omistamia yhtiöitä koskevat jutut eivät mukana.) 

- eTampere-hankkeeseen liittyvät jutut 

 

Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät: 

 

- Jutut, joissa Tampereen kaupunki tai sen toiminta ei liity olennaisesti juttuun, 

vaan on jutun pääsisällön toisarvoista taustatietoa, esim.: 

o Kaupungin omistama kiinteistö on tapahtumapaikkana (jääkiekko-

ottelu Hakametsän hallissa, konsertti Tullikamarilla jne.), mutta ju-

tussa pääasiana on itse tapahtuma. 

o Jutun toimija(t) työskentelee / on työskennellyt kaupungin jossakin 

yksikössä tai opiskelee / on opiskellut kaupungin omistamassa kou-

lussa tai oppilaitoksessa, mutta tämä on jutussa vain taustatietona eli 

ei pääasia. Esim. Pentti Putkosen 50-vuotishenkilöhaastattelu, jossa 

mainitaan, että hän on ollut kaupungilla töissä teknisessä toimessa. 

Tai Aleksanterin koulun luokan 2 B mielipiteet Euroviisuista. Tai 



 

jonkun koulun oppilas/luokka kilpailee tms. jossakin, mutta edustavat 

itseään yksityishenkilöinä, eivät kaupunkia 

o HUOM. Mukana aineistossa, kun jutun toimijat �tekevät toimiaan� 

kaupungin yksiköiden edustajina, eivät yksityishenkilöinä. 

- Suomen kuntien tai Pirkanmaan kuntien asiat yleensä, esim. �kuntien lääkäri-

pula�, kun jutussa ei ole mainittu erikseen Tampereen kaupunkia. 

- Festivaalit ja tapahtumat, joita kaupunki tukee rahallisesti (esim. Pispalan sot-

tiisi, Tampereen kansainväliset elokuvajuhlat, Teatterikesä, Musiikkijuhlat), 

eivät mukana, vaikka Tampere olisi nimeltä mainittu yhtenä järjestäjistä. 

- Niihin tahoihin liittyvät jutut, joilta kaupunki ostaa palveluja ostopalveluna 

(esim. TAYS, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri), paitsi jos kytkös Tampereen 

kaupunkiin selkeästi mainittu, silloin mukana. 

- Yhtiöt, joissa Tampere on vain osakkaana tai joissa Tampereella on vain 

edustus johtokunnassa � näitä käsittelevät jutut eivät mukana ellei kytköstä 

Tampereeseen selkeästi mainittu (esim. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pir-

kanmaan jätehuolto, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu). 

- Aamulehti 50 vuotta sitten -osaston kaupunkia koskevat jutut 

- Lööppiotsikot, jotka mainostavat saman lehden tulevien numeroiden tai liit-

teiden juttuja, jotka liittyvät kaupunkiin. (Etusivuvinkit ja -otsikot sen sijaan 

ovat mukana aineistossa.) 

- Tapahtumakalenterit (=minne mennä -tiedot). (Tapahtumakalenterien nosto-

jutut mukana.) 

- Ilmoitukset, kuulutukset, mainokset



 

LIITE 2: Juttuanalyysin luokitusrunko 
Pro gradu -tutkielmassani olen käyttänyt tämän luokitusrungon muuttujista kaikkia paitsi 14:ää ja 15:ttä. Näiden tutki-
mustulokset on raportoitu Journalismin tutkimusyksikön julkaisemassa tutkimuksessani, ks. lähdeluettelosta Aalto, S. 
2004. Kyseisessä tutkimuksessa on tämän luokitusrungon lisäksi käytetty juttujen toimijoihin sekä tiedotteisiin liittyviä 
muuttujia. 
 
1. Jutun numero xxx 

2. Jutun päivämäärä pp/kk 

3. Tiedotusväline 

1. Aamulehti 

2. Tamperelainen 

3. YLE/Hämeen uutiset 

4. TV-Tampere/Pirkanmaan tv-uutiset 

4. Jutun pääotsikko xxx 

 

5. Etusivuvinkki 

0. Ei vinkkiä tai juttua etusivulla 

1. Vinkki tai juttu etusivulla 

 

6. Kuvitus 

0. Ei kuvitusta 

1. Tampereen kaupunkiin liittyvä kuvitus 

2. Muuhun aiheeseen liittyvä kuvitus 

 

7. Juttutyyppi 

1. Pääkirjoitus 

2. Toimittajan mielipidejuttu 

3. Lehden ulkopuolisen tahon asiantuntija- tai mielipideartikkeli 

4. Yleisönosastojuttu 

5. Pilapiirros 

6. Uutisjuttu 

7. Human interest (esim. ajanvietejutut) 

8. Tapahtumapuffi 

9. Kritiikki 

10. Muu 

11. Tv-uutinen 



 

8. Kaupunkia koskevan asian osuus jutussa (vain lehdistä) 

1. Pääaiheena 

2. Sivuaiheena 

 

9. Jutun aihepiiri 

 

 Asuminen, rakentaminen, kaupunkisuunnittelu, liikenne (10.) 

 11. Asuminen ja rakentaminen (asunto- ja tonttiasiat, rakennusvalvonta, myös sähkö ja vesi) 

 12. Kaavoitus, kaupunkisuunnittelu 

 13. Kadut ja liikenne 

 14. Viheralueet 

 15. Kaupungin kiinteistöt 

 19. Muu 

 

 20. Elinkeinotoiminta 

 

 Kulttuuri (30.) 

 31. Kulttuuritapahtumat, näyttelyt (sis. myös museoiden näyttelyt) 

 32. Kirjasto 

 33. Museointi ja arkistointi (esinekokoelmat, kulttuuriperinnön säilyttäminen) 

 39. Muu 

 

 Liikunta ja vapaa-aika (40.) 

 41. Liikunta, urheilu 

 42. Vapaa-aika, harrastaminen (sis. myös nuorisotoiminnan) 

 49. Muu 

 

 50. Matkailu 

  

 Koulutus ja opiskelu (60.) 

 61. Perusopetus 

 62. Opiskelu (=oppivelvollisuuden jälkeinen) 

 69. Muu 

 Sosiaali- ja terveysasiat (70.) 

 71. Päivähoito 

 72. Terveys  



 

 73. Vanhusten palvelut 

 74. Sosiaalityö, erityispalvelut  

 79. Muu 

  

 Ympäristöasiat, kestävä kehitys (80.) 

 81. Ympäristönsuojelu, luonnonsuojelu, ympäristövalvonta, ekologia 

 82. Ympäristöterveyden valvonta  

 89. Muu 

 

 Tampereen kaupunki, talous ja palvelut kokonaisuutena (90.) 

 91. Palvelujen järjestäminen (esim. niiden riittävyys, järjestämisen tapa) 

 92. Talous 

 93. Hallinto, päätöksenteko (toimintatapa, strategiat jne., sis. myös henkilöstöasiat) 

 94. Laki ja järjestys 

 95. Kansainvälinen toiminta 

 96. Tampereen kaupunki kokonaisuutena 

 99. Muu 

 

 100. Muu tai ei määritettävissä 

 

10. Tiedotteen numero 

0. Ei pohjaudu tiedotteeseen 

xx (tiedotteen numero) 

 

11. Pohjautuminen tiedotteeseen 

0. Ei suhdetta tiedotteeseen 

1. Juttu vain samasta aiheesta 

2. Tiedote perustietona 

3. Tiedote päälähteenä 

 

12. Tärkein muu nimetty kaupungin lähde jutussa 

0. Ei muuta kaupungin lähdemateriaalia 

1. Esityslista tai pöytäkirja 

2. Raportti tai selvitys (sis. talousarvio, kaava, lausunto) 

3. Kaupungin verkkosivut 

4. Kaupungin edustajan / luottamushenkilön haastattelu 

9. Muu 



 

13. Tärkein kaupunkistrategiaa tukeva / horjuttava avainviesti jutussa 

0. Ei esiinny 

1. Laadukkaat palvelut asukkaille 

2. Vetovoimainen kasvukeskus 

3. Puhdas, terveellinen ja turvallinen ympäristö 

4. Vakaa talous 

5. Monikulttuurinen koulutuksen, sivistyksen ja kulttuurin keskus 

6. Kansalaisten tietoyhteiskunnan johtava rakentaja 

7. Tiivis seudullinen yhteistyö 

 

11. Laadukkaat palvelut asukkaille -viestiä horjuttava 

12. Vetovoimainen kasvukeskus -viestiä horjuttava 

13. Puhdas, terveellinen ja turvallinen ympäristö -viestiä horjuttava 

14. Vakaa talous -viestiä horjuttava 

15. Monikulttuurinen koulutuksen, sivistyksen ja kulttuurin keskus -viestiä horjuttava 

16. Kansalaisten tietoyhteiskunnan johtava rakentaja -viestiä horjuttava 

17. Tiivis seudullinen yhteistyö -viestiä horjuttava 

 

14. Aiheeseen liittyvät erimielisyydet jutussa 

 0. Erimielisyyttä ei ole tai sitä ei tuoda esiin 

 1. Erimielisyys tuodaan esiin yhden näkökulman kautta 

 2. Erimielisyys tuodaan esiin monen näkökulman kautta 

 

15. Kuntalaisosallistumisen näkyvyys jutussa 

 0. Ei näkyvissä 

 1. Kaupungin organisoima osallistuminen 

 2. Kuntalaislähtöinen osallistuminen 

 

16. Jutun yleissävy kaupunkia kohtaan 

0. Neutraali 

1. Kiittävä 

2. Kriittinen 

3. Hyökkäävä 

 



 

LIITE 3: Tiedotusvälineiden teemahaastatteluissa haastatellut henkilöt ja haastattelupäivä-

määrät 

 

 

(Kangas 2004) Vesa Kangas, päätoimittaja, Hervannan Sanomat. 20.8.2004. 

 

(Luoto 2004) Soili Luoto, uutistoimittaja, Radio 957. 24.8.2004. 

 

(Mäkinen 2004) Petteri Mäkinen, toimittaja, TV-Tampere. 24.8.2004. 

 

(Niemelä 2004) Jari Niemelä, päätoimittaja, Tamperelainen. 20.8.2004. 

 

(Ojala 2004) Riitta-Liisa Ojala, uutispäällikkö, YLE Hämeen uutiset ja Tampereen Radio. 

19.8.2004. 

 

(Saari 2004) Helena Saari, toimittaja, Aamulehti. 19.8.2004. 

 

(Torvinen 2004) Sari Torvinen, uutispäällikkö, Aamulehti. 30.8.2004. 



 

LIITE 4: Tiedotusvälineiden edustajien teemahaastattelujen kysymysrunko 
Pro graduuni en ole käyttänyt rungon kaikkiin teemoihin liittyvää haastattelumateriaalia (esim. julkinen keskustelu, ar-
vio Tampereen kaupungin tiedottamisesta). Koko materiaali on raportoitu Journalismin tutkimusyksikön julkaisemassa 
tutkimuksessani, ks. lähdeluettelosta Aalto, S. 2004. En ole esittänyt kysymysrungon kysymyksiä täsmälleen siinä 
muodossa kuin ne on tähän kirjoitettu. Suorat kysymykset rungossa olivat vain muistin tueksi. Haastatteluissa toimitta-
jia pyydettiin myös kommentoimaan joitakin määrällisiä tutkimustuloksia kuvioista ja taulukoista. Tutkimustekstissä ne 
ovat eri numeroilla kuin tässä kysymysrungossa. 
 

1. HAASTATELTAVAN TOIMENKUVA JA ASEMA 

 

- Asema toimituksessa 

- Työtehtävät 

- Tampereen kaupungin tiedotteiden käsittely; kaupungin asioiden käsittely yleensä 

 

2. UUTISKRITEERIT JA TYÖKÄYTÄNNÖT 

 

Uutiskriteerit 

- Mitkä ovat kunnallisasioiden uutiskriteerejänne?  

- Kuntalaisten palvelu vs. yleisesti uutisarvoiset asiat: Onko tiedotusvälineen tehtävä palvella kun-

talaista uutisoimalla myös sellaisista kunnallisasioista, jotka ovat yleisten uutiskriteerien mukaan 

vähemmän tai eivät lainkaan uutisarvoisia? 

- Onko uutiskriteerejä kirjallisina toimittajien käytössä vai vain �omaksuttuna käytäntönä�? 

 - Miten niitä noudatetaan? 

- Minkätyyppiset kunnallisaiheiset jutut ovat hyviä? Onko niitä riittävästi vai pitäisikö niitä tehdä 

enemmän? Esimerkkejä 

- Minkätyyppisiä kunnallisaiheisia juttuja voisi vastaavasti tehdä vähemmän? Esimerkkejä 

- Onko toimittajalla kirjoittaessaan mielessä jokin tietty lukijatyyppi, jolle jutut suunnataan? Millai-

nen? 

- Arvioidaanko jutun mahdollisia vaikutuksia etukäteen; että miten juttu saattaisi vaikuttaa tuleviin 

tapahtumiin / eri tahojen asenteisiin tms.? Pyritäänkö tarkoituksellisesti vaikuttamaan / välttämään 

vaikuttavien juttujen tekemistä? Esimerkkejä. 

- Joukkoviestintäjulkisuus: Miten Aamulehden/Tamperelaisen/YLEn/TV-Tampereen/Radio 

957:n/Hervannan Sanomien kaupungin asioille sivuillaan/lähetyksissään antama julkisuus eroaa 

kaupungin oman julkisen toiminnan (asiakaslehdet, internetsivut) antamasta julkisuudesta? Mikä on 

tiedotusvälineen rooli julkisuuden antajana? Esimerkkejä. 



 

- Suhtautuminen kaupungin imagotyöhön: Pyrkiikö tiedotusvälineenne tukemaan Tampereen seu-

dun vetovoimaisuutta pitämällä jutuissaan esillä kaupungin strategisia painopisteitä? (kuten �laa-

dukkaat palvelut asukkaille�, �kansalaisten tietoyhteiskunnan johtava rakentaja�, �vetovoimainen 

kasvukeskus�) Esimerkkejä. 

 - Kommentoi taulukkoa 13. �Kaupungin strategiaa tukevat tai horjuttavat avainviestit jutuis-

sa� ja 14. �Tärkein kaupunkistrategiaa tukeva tai horjuttava avainviesti jutussa viestimittäin� 

 

Julkinen keskustelu kaupungin toiminnasta 

- Millä tavoin ja mistä aiheista tiedotusvälineenne käy julkista keskustelua kaupungin toiminnasta? 

Keitä se palvelee? Esimerkkejä. 

- Miten uutisoitte kiistanalaisista aiheista? Esimerkkejä. 

- Miten eri mielipiteet pääsevät ääneen tiedotusvälineessänne? 

- Minkätyyppisiin juttuihin yleensä haastatellaan mitäkin tahoja seuraavista: (Esimerkkejä.) 

- Kansalaiset/kuntalaiset 

- Asiantuntijat, eri alojen ammattilaiset, yrittäjät 

- Kaupungin viranhaltijat ja toimihenkilöt 

- Kaupungin luottamushenkilöt 

- Järjestöt tai niiden edustajat 

- Kommentoi tulostaulukkoa 1. �Jutuissa esiintyvien toimijoiden taustaryhmä� ja 

2. �Juttujen puhujien ja kohteiden sekä mielipidejuttujen kirjoittajien taustaryhmät� ja 

3. Toimijan taustaryhmä viestimittäin 

- Pääsevätkö miehet ja naiset tasapuolisesti ääneen jutuissanne? 

- Mitkä juttutyypit tiedotusvälineessänne ovat kriittisimpiä kaupungin asioita kohtaan? Miksi? 

- Kuinka tietoisesti jutun sävy käsittelemäänsä aihetta kohtaan syntyy? 

- Kommentoi tulostaulukkoa 4. �Juttujen yleissävy kaupunkia kohtaan� ja 5. �Jutun yleis-

sävy kaupunkia kohtaan viestimittäin� 

- Kuka valitsee jutun kuvituksen ja millä perusteella? Pyritäänkö kuvilla ensisijaisesti antamaan asi-

asta objektiivisuuteen tähtäävää lisätietoa vai lehden omia tulkintoja? Esimerkkejä. 

- Minkätyyppisissä tapauksissa kaupunkia koskeva juttu nostetaan etusivuvinkiksi/lähetyksen uu-

tisotsikoksi? 

- Lehdille: Millä perusteella julkaistavat yleisönosastokirjoitukset valitaan ja miten kirjoitukset käsi-

tellään? 

- Miten (muuten kuin yleisönosastossa) kuntalaisten mielipiteet ja mahdollisuudet osallistua kau-

pungin asioista käytävään keskusteluun pääsevät esiin tiedotusvälineessänne? 



 

Juttuideat ja lähteiden käyttö 

- Miten hankitte juttuideoita Tampereen kaupungin asioista uutisoimiseen? 

- Minkätyyppisissä tilanteissa hankitte itse aktiivisesti tietoa kaupungin asioista? Esimerkkejä. 

- Mitä muita lähteitä kuin tiedotteita hyödynnätte ja miten saadaksenne tietoa kaupungin toiminnas-

ta? 

- Kommentoi tulostaulukkoa 6. �Jutuista ilmenevä muu lähdemateriaali kuin tiedotteet� ja 

7. �Tärkein muu kaupungin lähdemateriaali jutuissa viestimittäin� (Huom. koodattu vain 

nimetyt muut lähteet � käytetäänkö todellisuudessa muita lähteitä enemmän, mutta niitä ei 

vain jutuissa ilmoiteta?) 

- Onko muiden lähteiden käyttö systemaattista vai satunnaista? Käyttekö esim. luottamuselinten esi-

tyslistoja ja/tai päätöspöytäkirjoja systemaattisesti läpi? Entä kaupungin internetsivuja? 

- Saatteko juttuideoita pääasiassa �koneistosta� eli teette juttuja sen mukaan, mitä kaupunginhallin-

nossa milloinkin on käsiteltävänä vrt. ideat kaupungin asukkailta? 

- Saatteko kunnallisaiheisia juttuideoita anonyymeiltä henkilölähteiltä; kuinka tärkeä on kunnal-

lisuutisoinnissa �vinkkaajien verkosto�? Minkä tahojen edustajia vinkkaajat ovat? 

- Onko itse löytämänne jutunaihe arvokkaampi kuin kaupungin tiedotteesta saatu aihe? Näkyykö se 

julkaistussa jutussa jollakin tavalla? 

- Käytättekö yleisönosastokirjoituksia juttuideoiden antajina, miten? Esimerkkejä. 

 

Tiedotteiden käsittely 

- Miten saapuvaan kaupungin tiedotteeseen reagoidaan? 

- Ketkä kaupungin tiedotteita käsittelevät ja tekevät päätöksen, että tiedotteen pohjalta tehdään jut-

tu/ei tehdä juttua? 

- Minkätyyppiset / minkä aihepiirien tiedotteet jäävät yleensä julkaisematta? 

- Minkätyyppisten/ minkä aihepiirien tiedotteista tehdään heti juttu? 

- Minkätyyppisten/ minkä aihepiirien tiedotteet varastoidaan myöhempää käyttöä varten? 

- Kommentoi tulostaulukoita 8.�Tiedotteiden keskimääräinen läpäisy tiedotteen aihepiirin 

mukaan�, 9. �Läpi menneet tiedotteet viestimissä tiedotteen aihepiirin mukaan�, 10. �Tie-

dotteiden keskimääräinen läpäisy tiedotteen �funktion� mukaan�, 11. �Läpi menneet 

tiedotteet viestimissä tiedotteen funktion mukaan� ja 12. �Tampereen kaupunkia koskevat 

jutut aihepiireittäin� 

- Miksi ei ole tehty lainkaan Tampereen kaupunkia koskevia matkailuaiheisia juttuja? 



 

- Miten tiedotteita on tapana hyödyntää jutunteossa? 

(Esim. vaaditaanko eri näkökulma kuin tiedotteessa, vaaditaanko muunkin lähteen käyttämistä kuin 

tiedotteen, vaaditaanko ilmaisujen ja tekstirakenteen muuttamista suoran kopioinnin sijaan, onko et-

sittävä muu haastateltava kuin tiedotteen tarjoama hlö, voiko asiantuntijoiden suoria sitaatteja ottaa 

juttuun jne.?) 

- Millaisissa tilanteissa pelkkä kaupungin tiedote riittää jutun kirjoittamiseen? Esimerkkejä. 

- Millaisissa tilanteissa kaupungin tiedotteen lisäksi juttuun otetaan haastateltava/haastateltavia? 

 

 

3. ARVIO TAMPEREEN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA 

 

Tiedottamisen määrä ja laatu 

- Tiedottaako Tampere riittävästi/liian vähän/liikaakin toiminnastaan? 

- Luottamuselinten päätöksistä kokousten jälkeen? 

- Suunnitelmista ja asioiden valmisteluvaiheista? 

- Tilapäisistä palvelujen muuttumisista? 

- Palvelujärjestelyjen tulevista pysyvistä muutoksista? 

- Toiminnan raportointi jälkeenpäin? 

- Kuntalaisten mahdollisuuksista osallistua kaupungin toimintaan? 

- Tapahtumista? 

- Haku- ja määräajoista? 

- Tietyistä aihepiireistä? 

- Eroavatko kaupungin eri yksiköiden tiedotustavat toisistaan? Miten? 

- Tiedottaako kaupunki toiminnastaan riittävän ajoissa ja sopivilla välineillä?  

- Onko kaupungin tiedottama tieto olennaista vai lähetetäänkö tiedotteita aiheista, joista tiedottami-

nen ei ole tarpeen? Esimerkkejä. 

- Kuinka luotettavina pidätte kaupungin tiedotteita? Kerrotaanko niissä tiedotettavasta asiasta liian 

yksipuolisesti tai kaunistelevasti ilman että asian kaikki eri puolet tulisivat esiin? 

- Mitä mieltä olette kaupungin järjestämistä tiedotustilaisuuksista?  

- Mitä mieltä olette kaupungin tiedottajien ammattitaidosta? (myös palveluhalukkuus, tavoitetta-

vuus) 

- Miten tiedonhankinta kaupungilta sujuu silloin, kun toimittaja etsii tietoa asiasta, josta kaupunki ei 

ole itse tiedottanut? Entä silloin, kun aihe on kaupungille arkaluonteinen? Entä kun asia on kaupun-

gin mielestä sellaisessa vaiheessa, jossa siitä ei vielä haluta tiedottaa? 



 

Tiedotteiden sisältö ja laatu 

- Mitä mieltä olette kaupungin tiedotteista? 

- Löytyykö asian varsinainen uutinen tiedotteesta hyvin? 

- Tulisiko tiedotteissa olla enemmän ehdotuksia haastateltaviksi kaupungin asiantuntijoiksi? 

- Tulisiko tiedotteissa olla enemmän valmista kaupungin asiantuntijan haastattelua? 

 

Kokonaisarvio ja kehitysehdotukset 

- Minkä arvosanan antaisitte kaupungin mediatiedottamiselle (kouluasteikko 4-10)? Miksi?  

- Missä tiedotus onnistuu, mitä tulisi parantaa? 

 



 

LIITE 5: Tutkimuksen lukuun 4. liittyvät kuviot ja taulukot, joissa juttujen yleispiirteitä on 

eroteltu viestimittäin 

 

 
Kuvio 1. Tampereen kaupunkia koskevat jutut viestimittäin 22.3.-25.4. 2004 (N=740) 
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Taulukko 1. Juttujen pohjautuminen tiedotteeseen viestimittäin 

 Aamulehti Tamperelainen YLE TV-T 
Viestimet Viestimet
yhteensä yhteensä 

 % % % % % N 

Ei suhdetta 5177 61 58 44 69 1 

Vain sama aihe 5 5 3 5 5 37 

Perustietona 8 9 23 16 9 70 

Päälähteenä 1 25 16 122 1 16 34 

Yhteensä (%) 1 1 1 1 1  00 00 00 00 00 

Yhteensä (N) 472 158 31 79  740 

 



 

 
Taulukko 2. Tärkein muu nimetty kaupungin lähde jutussa viestimittäin 

 Aamulehti Tamperelainen YLE TV-T Yht. Yht. 
 % % % % % N 

Ei muuta nimettyä 

kaupungin lähdettä 63 66 68 67 64 474 

Esityslista tai pöytäkirja 1 1 0 0 1 4 

Raportti, selvitys, 

lausunto, kaava 1 4 0 0 2 14 

Kaupungin verkkosivut 4 6 0 6 4 31 

Kaupungin edustajan haastatte-

lu52 31 23 29 25 29 213 

Muu 0 1 3 1 1 4 

Yhteensä (%) 100 100 100 100 100  

Yhteensä (N) 472 158 31 79  740 

 

 

 
Taulukko 3. Juttutyypit53 viestimittäin 

 Aamulehti Tamperelainen YLE TV-T Yht. Yht. 
 % % % % % N 

Pääkirjoitus 3 13 0 0 4 33 

Toimittajan kolumni 6 0 0 0 4 28 

Asiantuntija-artikkeli 1 9 0 0 2 17 

Yleisönosastojuttu 23 8 0 0 17 123 

Pilapiirros 1 0 0 0 0 3 

Uutisjuttu 54 55 0 0 46 341 

Human interest 3 6 0 0 3 25 

Tapahtumapuffi 5 8 0 0 5 38 

Kritiikki 2 0 0 0 1 10 

Muu 3 0 0 0 2 12 

Tv-uutinen 0 0 100 100 15 110 

Kaikki yhteensä 100 100 100 100 100  

Kaikki yhteensä 472 158 31 79  740 

 

                                                 
52 Kaupungin edustaja voi olla viranhaltija, toimihenkilö, yksikkö, luottamushenkilö tai luottamuselin. 
53 Kaikki tv-uutislähetysten jutut on luokiteltu tv-uutisiksi, kaikki muut juttutyypit koskevat lehtiä. 



 

 
Taulukko 4. Tampereen kaupunkia koskevien juttujen aihepiirit viestimittäin 

 

Aamulehti 
% 

Tamperelainen 
% 

YLE 
% 

TV-T 
% 

Rakentaminen, kaavoitus, liikenne 46 41 26 42 

Elinkeinotoiminta 3 2 6 4 

Kulttuuri 12 15 16 14 

Liikunta ja vapaa-aika 4 4 3 3 

Matkailu 0 0 0 0 

Koulutus 5 6 0 4 

Sosiaali- ja terveysasiat 11 15 16 14 

Ympäristöasiat 3 5 13 8 

Kaupunki kokonaisuutena 14 12 16 10 

Muu aihe 0 0 3 3 

Yhteensä % 100 100 100 100 

Yhteensä N 472 158 31 79 

 

 



 

LIITE 6: Tutkimukseen liittyviä muita kuin luvun 4. taulukoita ja kuvioita 

 
Taulukko 1. Tärkein muu nimetty kaupungin lähde jutussa vs. juttutyyppi 

 

Ei muuta 
kirjallista 

materiaalia 

Esityslista, 
pöytäkirja 

 

Raportti, 
selvitys 

 

Verkko-
sivut 

 

Kaupungin 
edustajan 

haastattelu 

Muu 
 
 

Yht. 
% 

 

Yht. 
N 

 

Pääkirjoitus 6 0 0 6 1 0 4 33 

Toimittajan 

kolumni 5 0 7 0 0 0 4 28 

Asiantuntija-

artikkeli 3 0 7 0 0 25 2 17 

Yleisönosas-

to-juttu 26 0 0 3 0 0 17 123 

Pilapiirros 1 0 0 0 0 0 0 3 

Uutisjuttu 31 100 64 71 74 25 46 341 

Human inter-

est 3 0 14 0 5 0 3 25 

Tapahtuma-

puffi 7 0 0 3 3 0 5 38 

Kritiikki 2 0 0 0 0 0 1 10 

Muu 1 0 7 0 2 0 2 12 

Tv-uutinen 16 0 0 16 14 50 15 110 

Yht. % 100 100 100 100 100 100 100 740 

Yht. N 474 4 14 31 213 4 740  

 

 


