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LUOVA TULEVAISUUS – LUOVAN TYÖN 
TUNNISTAMINEN JA MOTIVOINTI 

Tässä opinnäytetössä käsittelen luovan työn tunnistamista ja motivointia. Aloitin työn 
selvittämällä mitkä ovat luovan työn tunnusomaiset ominaisuudet. Luovassa työssä tehdään 
heuristisia työtehtäviä, eli tehtäviä, joissa luodaan aina jotain uutta. Algoritmiset työtehtävät ovat 
puolestaan työtehtäviä, joihin on olemassa tarkka ohjeistus ja työntekijä toteuttaa ne tarkalleen 
vaaditulla tavalla. Näiden kahden eri työtavan motivointitekniikat poikeavat toisistaan. 

Työssäni käy ilmi, että luoviksi työntekijöiksi voi luokitella kaikki työntekijät, jotka luovat työssään 
uutta ja ainutlaatuista. Tämän määritelmän alle mahtuu paljon suurempi työntekijöiden määrä, 
kuin mitä perinteisesti on totuttu ajattelemaan. Muun muassa opettajista, opiskelijoista, 
insinööreistä ja toimittajista koostuvaa joukkoa voi Richard Floridan mukaan nimittää luovaksi 
luokaksi. 

Luovien luokka on alati kasvava ryhmä, joten luovien ihmisten motivointiin on syytä kiinnittää 
enemmän huomiota. Motivaatioteorioita tutkiesssani tutustuin lyhyesti teorioiden syntyhistoriaan 
nähdäkseni millä tavalla ne ovat kehittyneet vuosien saatossa. Huomasin, että viimeisen sadan 
vuoden aikana teoriat ovat muuttuneet aina vaan ihmiskeskeisempään suuntaan. 
Nykyaikaisissa teorioissa korostetaan jo ihmisen yksilöllisiä tarpeita ja ymmärretään sisäisen 
motivaation tärkeys. 

Luovilla aloilla sisäiseen motivaatioon keskittyminen on loputtoman tärkeää, sillä ulkoisten 
motivaattoreiden, kuten rahan, käyttö johtaa samantien vähentyneeseen luovuuteen. Tutkijat 
ovat jo löytäneet sisäisen motivaation rakennuspalikat, kuten autonomian sekä 
yhteenkuuluvuuden ja kehittymisen tarpeen, mutta liikemaailma keskittyy vieläkin liian paljon 
esimerkiksi rahallisiin palkintoihin. 

Työssäni esittelen myös muutamia toimivia käytännön esimerkkejä, joilla sisäinen motivaatio on 
saatu tuotua osaksi jokapäiväistä työelämää. 
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This thesis work will focus on identification and motivation of creative work. The characteristic 

properties of creative work are first determined. In creative work the tasks are heuristic which 

means that there are no ready solutions and the employee is creating something new. The op-

posite of heuristic tasks are algorithmic tasks that require the employee to follow specific in-

structions that have predetermined outcomes. These two types of tasks require different motiva-

tion techniques.  

The thesis work shows that employee can be categorized as creative as long as he or she is 

creating something new in his or her line of work. This makes the category of creative workers 

much bigger that it is traditionally perceived. Creative class as it is determined by Richard Flori-

da consists of a wide range of employees ranging from students to engineers.  

Creative class is growing constantly and thus motivation of creative employees should be given 

more attention. By researching motivation theories it can be noticed that in the past hundred 

years the theories have become increasingly people-centered. Modern theories emphasize on 

needs of an individual and understand the importance of the intrinsic motivation.  

In the creative industries the importance of focusing on intrinsic motivation is crucial. The use of 

extrinsic motivators, such as money, can lead to reduced creativity. The building blocks of in-

trinsic motivation are already known to researches but the business doesn’t always do what 

science knows. Money is still used as a motivator when better results can be achieved through 

personal needs of autonomy, relatedness and development.  

The thesis work also introduces a few examples of intrinsic motivation being used as a driving 

force in everyday work life.  
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1 JOHDANTO 

Tänä päivänä luovuus merkitsee menestystä. Kehittyvissä maissa aivotyö syr-

jäyttää ruumiillisen työn alati kiihtyvällä vauhdilla. Luovuuden merkitystä ei ku-

kaan voi vähätellä, mutta sen saaminen omaan käyttöön ei välttämättä ole aina 

helppoa. Työtehtävien muutoksen myötä on yhä tärkeämpää ymmärtää miten 

luovuuden motivointi toimii. 

Pystyäkseni tutkimaan luovuutta ja sen motivointia, minun on ensin selvitettävä 

keitä luovat työntekijät oikein ovat.  Valitsemani Richard Floridan määritelmä 

luovuudesta suurentaa luovien työntekijöiden joukkoa huomattavasti. Perinteis-

ten kultuuri- ja taidealojen ammattien lisäksi mukaan mahtuvat myös sellaiset 

ammatit kuin insinöörit ja opettajat. 

Motivaatioteorioista haen tutkijoiden ja kirjailijoiden näkemyksiä ihmisen moti-

vaatioon ja erityisesti luovuuden motivaatioon. Maslown tarvehierarkian kaltai-

set motivaatioteoriat ovat niin vanhentuneita, etteivät ne enää juurikaan sovi 

työmotivaation tutkimiseen. Alati kehittyvistä teorioista olen halunnut tarkastella 

tuoreimpia ja juuri nyt vallalla olevia.  

Tarkastelen lyhyesti miten käsitys motivaatiosta on muuttunut aikojen saatossa, 

jotta voisin arvioida mihin se on mahdollisesti menossa tulevaisuudessa. Teori-

oiden kautta pyrin löytämään käytännön keinoja luovien työntekijöiden motivoin-

tiin. 

Valitsemani vanhemmat teoriat pohjustavat ensin sisäisen motivaation löytymis-

tä, minkä jälkeen uudemmat teoriat laajentavat sen käsitettä. Koen aiheelliseksi 

korostaa, että valitessani eri teorioita ja lähteitä olen tarkastellut niitä subjektiivi-

sesti, eli valinnut niitä, jotka ovat omasta mielestäni tähän työhön ja omiin nä-

kemyksiini sopivia. Modernien teorioiden kohdalla koin niiden olevan päteviä 

laajan tunnettuuden ja tutkimusten vuoksi, mutta myös henkilökohtaisella tasol-

la. Joku muu saattaisi suosia muita teorioita. 
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Teorioiden ohella tutkin, millaiset työolosuhteet luova työntekijä vaatii pystyäk-

seen luovaan työskentelyyn. Tarkastelen esimerkkien kautta mitä nykyaikaiset 

yritykset tekevät pitääkseen työntekijänsä tyytyväisinä ja sitä kautta myös tuot-

tavina. 

Motivointi, luovuus ja sitouttaminen kulkevat kaikki käsi kädessä. Yritysten on 

pidettävä kiinni lahjakkaimmista työntekijöistään. Ei ole tavatonta, että työntekijä 

lähtee hyväpalkkaisesta ja turvallisesta työstään perustaakseen oman yrityksen. 

Suomalainen Supercell on vuoden 2012 lopulla noussut Applen App Storen 

tuottavammaksi peliyritykseksi. Vain kaksi vuotta aikaisemmin yrityksen perus-

tajat jättivät vanhat työpaikkansa taakseen liian raskaan byrokratian takia. Vas-

taavia esimerkkejä on olemassa lukemattomia.  

Koen, että aihe on yhtä tärkeä sekä työnantajille, että työntekijöille. Nykyaikai-

sessa työpaikassa työntekijöiden ja työantajien välinen suhde on muuttumassa. 

Ylhäältäpäin johtaminen on vähentynyt ja työntekijöiden asema parantunut. 

Tämä ei tapahdu vielä maissa, joissa ihmisoikeudet ovat pienemmässä arvos-

sa, mutta kehittyneissä maissa työntekijöiden ja työnantajien välinen kuilu on 

kapenemassa. 

Johtajat ovat vieläkin muutosten alullepanijoita, joten heidän on tiedettävä, mil-

laisessa ympäristössä luova työntekijä viihtyy parhaiten. Heidän on ymmärrettä-

vä, että on mahdollista luoda ympäristö, jossa luovuus kukoistaa. Heillä on 

myös mahdollisuus antaa työntekijöilleen vapaat kädet työympäristön luomi-

seen.  

Työntekijöiden on puolestaan hyvä ymmärtää, mistä aineksista muodostuu hei-

dän työmotivaationsa. Heillä on myös valtaa vaikuttaa muutokseen. Loppumet-

reillä työntekijä äänestää jaloillaan. 

Henkilökohtaisesti olen kiinnostunut aiheesta, sillä perinteiset johtamistyylit ja 

työpaikat eivät aina tunnu itselle sopivalta. Muutamia vuosia takaperin pidin ar-

meijaa täydellisenä organisaationa tiukkoine hierarkioineen. Tähän asti saamani 

koulutus ja työkokemus tukevat käsitystä siitä, että ilman kontolloivaa johtamis-

tyyliä ei olisi järjestystä ja tuloksia. 
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Huomasin kuitenkin, että viihdyn parhaiten vapaissa ympäristöissä, joissa mi-

nulla on mahdollisuus päättää asioista itse, eikä ainoastaan johtajan, vaan 

myös työntekijän roolissa. Lähdin selvittämään kuulunko mieltymyksieni kanssa 

johonkin marginaaliseen ryhmään vai onko kokemus universaali. 
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2 KEITÄ OVAT LUOVAT TYÖNTEKIJÄT 

Niin monen kuulee nykyään sanovan: ”Minä en ole luova.”. Itsekin olen sanonut 

ja uskonut näin muutama vuosi takaperin. Tämä saattaa johtua vanhenevasta 

käsityksestä luovuudesta. Luovuuden on pikemminkin käsitetty olevan taiteellis-

ta lahjakkuutta, jonka avulla luodaan upeita taideteoksia. Mikäli kynä, pensseli 

tai viulu eivät pysy kädessä, voi helposti sanoa, ettei ole luova.  

Luoviksi aloiksi on perinteisesti määritelty kulttuuri- ja taidealat. Tyypillisiä ni-

mikkeitä ovat esimerkiksi kuvataiteilija, elokuvaohjaaja tai tanssija. Hiukan la-

veamman määritelmän mukaan myös arkkitehdit ja muotoilijat otetaan mukaan. 

Opetusministeriön luovien alojen luokitus sisältää niitä aloja, joita siellä odottaa-

kin näkevänsä. Listalta löytyvät kulttuurialan toimijat, joiden lisäksi listalta voi 

myös löytää muun muassa viihteen ja urheilun toimijoita. Mukaan on laskettu 

myös käsityöalat ja sanomalehtien painaminen (Opetusministeriö 2006). Työ- ja 

elinkeinoministeriö näyttäisi olevan samoilla linjoilla. 

Luovuuden Opetusministeriö puolestaan määrittelee taidoksi yhdistää asioita ja 

merkityksiä ennestään tuntemattomilla tavoilla (Opetusministeriö 2006).   

Eri alojen luokitteluun on olemassa lukemattomia eri tapoja, jotka vaihtelevat 

maasta ja jopa henkilöstä toiseen. Tämän opinnäytetyön tarkoitukseen sopii 

mielestäni amerikkalaistutkija Richard Floridan luokittelu. Luovan luokan käsit-

teen lanseerannut Florida jakaa työsektorin kolmeen luokkaan: työväenluok-

kaan eli suorittavaan luokkaan, palvelevaan luokkaan ja luovaan luokkaan (Flo-

rida 2005, 51). 

Jaottelusta voi helposti huomata, että luovaa työtä tekee huomattavasti suu-

rempi määrä työntekijöitä, mitä äkkiseltään ajatelisi. Luovan luokan ytimestä 

löytyvät tieteen, teknisen suunnittelun ja koulutuksen alat niin sanottujen perin-

teisten taiteen ja kulttuurialojen lisäksi. Näiden alojen ympärillä on laaja skaala 

luovia asiantuntijoita, jotka voivat toimia muun muassa oikeustieteen, tervey-

denhuollon, rahoituksen ja liike-elämän aloilla (Florida 2005, 51). 
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Luoviin aloihin voidaan laskea mukaan kaikki toimijat, jotka työkseen kehittele-

vät uusia toimintatapoja ja tuotteita tai ylipäätään uusia ideoita. Siinä missä luo-

valle luokalle maksetaan itsenäisestä ja joustavasta luovasta työstä, suorittaval-

le ja palvelevalle luokalle maksetaan ensisijaisesti etukäteen laaditun suunni-

telman toteuttamisesta (Florida 2005, 51). 

Tämän työn tavoitteena ei löytää lokeroa jokaiselle työntekijälle, vaan tarkastel-

la erilaisten työtehtävien laatua suuremmassa mittakaavassa. Työntekijöiden 

lokerointi ei ole yksinkertaista, sillä luokittelutavasta riippumatta osa työntekijöis-

tä jää aina harmaalle alueelle. Pyrin osoittamaan, että luovan työn tekeminen 

lisääntyy jatkuvasti.  

2.1 Kaikki työ ei ole luovaa 

Luovien alojen vastakohtana eivät ole epäluovat alat, mutta silti kaikki työ ei ole 

luovaa. Näen syytä erotella luovan työn muusta työstä, sillä tulen käsittelemään 

juuri luovuuden motivointia työpaikalla. Työnantajan on tiedettävä, missä tapa-

uksissa työ on luovaa, sillä sen työn motivointi saattaa toimia päinvastaisesti 

muusta työstä.  

Käyttäytymistieteen, eli ihmisten ja eläinten käyttäytymistä ja toimintaa tutkivan 

tieteen näkökulmasta ihmisten työtavat voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan: 

heuristisiin ja algoritmisiin. Algoritmiseen tehtävään on olemassa tarkka ohjeis-

tus ja tehtävä tehdään joka kerta samalla tavalla, kun taas heuristiseen tehtä-

vään ei ole olemassa valmista ratkaisua, vaan sen tekijä luo joka kerta jotain 

uutta (Pink 2009, 29). 

Näin ollen esimerkiksi kaupan myyjä, joka siirtää tavaroita varastosta hyllyille, 

suorittaa algoritmisia tehtäviä. Heuristisia työtehtäviä tekevät esimerkiksi opetta-

jat, opiskelijat, tutkijat ja vaikkapa ministerit. 

Tässäkään tapauksessa määrittely ei ole näin yksinkertaista. Luovalla luokalla 

ei suinkaan ole yksinoikeutta luovuuteen, mutta se on sen pääasiallinen ”käyttä-

jä” (Florida 2005, 54).  
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Tuskin mikään työtehtävä on täysin algoritminen tai heuristinen.  Kokki voi osoit-

taa suurta luovuutta kehitellessään uutta menuta, mutta ideoinnin jälkeen ruuat 

valmistetaan samalla tavalla illasta toiseen. Jaottelu on siis pääpiirteinen ja 

yleistävä, mutta sen avulla on mahdollista valita erilaisia motivointitekniikoita 

erilaisiin tehtäviin ja tilanteisiin. 
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3 LUOVA TYÖ LISÄÄNTYY JA MUUTTAA 

TYÖPAIKKOJA 

Kehittyneissä maissa luovuudesta on tullut kaikkien yritysten elinehto samalla 

kun on siirrytty tietoon perustuvaan talouteen (Florida 2005, 46; 95). Koneiden 

ja ohjelmien yleistyminen vähentää algoritmisiä, tai toisin sanoin ruumiillisia, 

työtehtäviä ja koneistamatta jääneet työpaikat karkaavat halvan työvoiman mai-

hin (Pink 2009, 30). 

Suomessa ilmiö on helppo huomata metsissä ja pelloissa tai vaikkapa Nokian 

tehtailla. Metsäkoneet korvasivat lihasvoiman ja viimeinen Suomessa valmistet-

tu Nokian puhelin laitettiin myyntiin vuonna 2012. 

Heurististen eli luovien työtehtävien ulkoistaminen on vaikeampaa, mikä näkyy 

työpaikkojen määrän kasvuna. Heuristisissa työpaikoissa kasvu on ollut 70 % ja 

algorimisissä vain 30 % (Pink 2009, 30).  

Richard Florida kuvailee tilannetta hyvin: ”Tieto ja informaatio ovat luovuuden 

raaka-aineita ja niiden tuote on innovaatio.” (Florida 2005, 46). On syntynyt 

muutos kohti ihmiskeskeisempää yhteiskuntaa, koska luovuuden peruslähde on 

ihminen (Florida 2005, 48). Toistaiseksi luovuutta ei ole osattu muuttaa tietoko-

neohjelmaksi, vaikka kyllä sitäkin parhaillaan yritetään. 

3.1 Sukupolvien väliset erot 

Yksi syy muutoksiin ovat uuden sukupolven mukana tulevat uudet ajattelutavat.  

Eri lähteistä on löydettävissä lukemattomia eri tapoja jaotella sukupolvia. Valit-

semani tavan mukaan tällä hetkellä elossa on kuusi sukupolvea, joista työelä-

mässä on neljä: veteraanit, suuret ikäluokat sekä sukupolvet X ja Y. Veteraanit 

ja suuret ikäluokat ovat syntyneet toisen maailmansodan vaikutuksen alaisuu-

dessa, kun taas X-, Y- ja Z-sukupolvet ovat saaneet nauttia rauhasta (Tappin & 

Cave 2008, 116). 
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Kukin sukupolvi sisältää karkeasti laskettuna ihmisiä kahdenkymmenen vuoden 

ikähaarukassa. Vuonna 2013 veteraanit ovat iältään 69-88-vuotiaita, suuret ikä-

luokat 49-68-vuotiaita, sukupolvi X 29-48-vuotiaita ja sukupolvi Y 9-28-vuotiaita 

(Tappin & Cave 2008, 120).  

Muut määritelmät nimeävät kymmeniä muitakin sukupolviluokkia, kuten esimer-

kiksi pullamössösukupolvi, joka näyttäisi periytyvän jokaiselle uudelle sukupol-

velle. Yksilöiden saattaa olla vaikeaa samaistua mihinkään näihin luokkiin, joten 

pyrin vaan löytämään yleisiä asenteita ja niiden muutoksia. 

Työhön suhtautuminen on yksi asioista, joita voi tarkastella eri sukupolvissa. 

Veteraanien ikäluokassa työnteko nähdään velvollisuutena ja etuoikeutena, kun 

taas nuorin työssäkäyvä sukupolvi voi nähdä sen vain keinona rahoittaa muita 

työn ulkopuolisia menoja (Tappin & Cave 2008, 120). 

Sukupolvet ovat omaksuneet eri merkitykset myös rahalle. Vanhin sukupolvi 

kerryttää perintöä ja nuorin kuluttaa kaiken heti. Näiden sukupolvien välissä 

ovat ne, joiden päätarkoitus on pienentää lainojaan (Tappin & Cave 2008, 120). 

Mielenkiintoinen kehitys on tapahtunut motivaatioissa. Veteraaneille kiitoskirjeet 

ja -lahjat ovat merkittäviä motivaattoreita, kun taas sukupolvi Y haluaa osallistua 

päätöksentekoon ja tulla kuulluksi. Maine ja mammona ovat myös nuorimman 

sukupolven motivaatiolistalla. Muutos kohti nykyistä tilannetta on huomattavissa 

vanhimman ja nuorimman sukupolven välissä, eli vuosina 1945-1984 synty-

neissä, jolloin autonomian, haasteen, tuunustuksen, kasvun, rahan ja hauskan-

pidon merkitys on lähtenyt tasaiseen kasvuun. (Tappin & Cave 2008, 120.) 

Sukupolvien tarkastelussa lähteenä käyttämäni kirja on julkaistu Yhdysvalloissa, 

mutta koska sen näkökulma on globaali, arvioin, että se on sopiva omiin tarkoi-

tuksiini. Lisäksi kirjan esittämät näkökulmat olivat samansuuntaiset omien ha-

vaintojeni kanssa. 

3.2 Luovuutta ei voi jättää töihin, tunteita ei voi jättää kotiin 
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Työn ja elämän välinen tasapaino on ollut tapetilla niin kauan kun pystyn muis-

tamaan. Yleensä ongelma tulee vastaan, kun työ vie liikaa aikaa muulta elämäl-

tä. 

Luovilla aloilla työtä ei ole helppo jättää työpaikalle. Aivojen työskentelyä on 

vaikea pysäyttää illaksi ja jotkut eivät edes välttämättä halua tätä. Luovan työn-

tekijän voi olla mahdotonta vetää rajaa työn ja vapaa-ajan välille, kun työ ja har-

rastus ovat täsmälleen sama asia. Työntekijällä on todennäköisesti halu kehit-

tää itseään ammatillisesti myös työn ulkopuolella.  

Toisaalta on ymmärrettävä, että ihmiset jotka eivät halua edes ajatella työtään 

kotona, eivät välttämättä ole huonoja työntekijöitä. He vaan kaipaavat tasapai-

noa ja vaihtelua jokaiseen päiväänsä.  

Teknologian kehityksen ja työympäristön kansainvälistymisen myötä työn ja 

elämän tasapainoon on löytymässä uusi näkökulma. Perinteiset virastoajat eivät 

enää tunnu järkeviltä, kun työntekijä on tavoitettavissa kellon ympäri tai työtove-

ri asuu maailman toisella puolella. Työ ja elämän tasapainon sijasta haetaan 

työn ja elämän yhdistymistä (Tappin & Cave 2008, 122). 

Vapaa-ajan ja työn rajan hämärtymiseen liittyy myös vahva tunneside omaan 

työhön. Luovan työn tekijällä on erittäin henkilökohtainen suhde työhönsä. Heu-

ristista työtä tekeville työ ei enää ole välttämätön paha, vaan se on jotain mistä 

saa ensisijaisesti iloa ja tyydytystä (Pink 2009, 31). 

Usein kuulee sanottavan: ”Älä ota henkilökohtaisesti, tämä on vain bisnestä.”. 

Tähän sisältyy oletus, että ihmisillä olisi kyky erottaa tunteet työasioista. Ehkä 

sillä vihjaillaan jopa, ettei työelämässä tarvita tunteita ollenkaan.  

Yleisimmän syyt vaihtaa työpaikkaa kertovat toista tarinaa, sillä ne liittyvät ni-

menomaan tunteisiin. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa todettiin, että suurin 

osa työpaikkaa vaihtaneista työntekijöistä ei kaivannut enemmän palkkaa, vaan 

lisää luottamusta, arvostusta, kehittymismahdollisuuksia ja mahdollisuuksia tun-

tea itsensä päteväksi (Branham 2005, 20). 
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Ainoastaan 12 % työntekijöistä ilmoitti lähtösyykseen rahan, mutta kysely osoit-

ti, että johtajat uskoivat kyseinen luvun olevan 80 %. Silloin kun kyse oli rahas-

ta, useimmissa tapauksissa kyse oli tunne palkan epäreiluudesta, eikä suora-

naisesti toive suuremmasta palkkatilistä (Branham 2005, 26). 

Oman työkokemuksen perusteella olen samaa mieltä siitä, että suurempi palk-

katili ei tee työskentelystä yhtään sen miellyttävämpää, jos työpaikka ei muuten 

täytä omia toiveita. Työ on siis hyvinkin henkilökohtainen asia, mutta aivan 

kaikki johtajat eivät näe asiaa samalla tavalla. 

3.3 Perinteiset johtajat ja nykyaikaiset työntekijät 

Siinä missä työntekijöissä on tapahtumassa muutos, johtajat näyttäisivät pysy-

vän ennallaan. On luonnollista, että johtajina on vanhempien sukupolvien edus-

tajia ja työntekijöinä uudemman. Kolumnissaan Luovan luokan jäljillä Kirsi Piha 

muistuttaa, että Suomessa johtajina on vielä se sukupolvi, jonka mielestä luo-

vuus on hulluttelua ja työn pitää tuntua työltä (Piha 2008). 

Nimenomaan se ajatus, että työpaikalla voisi tehdä muutakin kuin kiristellä 

hampaitaan perjantaita odotellessa tuntuu olevan harvinainen. Pelkästään sa-

nalla työ voi olla hyvinkin negatiivinen merkitys.   

Perinteisiin johtamisoppeihin tottuneiden johtajien voi olla vaikeaa hyväksyä 

uudenlaisten luovien työympäristöjen mukana tulevaa epävarmuutta ja epätie-

toisuutta (Hirvikorpi 2004). 

Richard Floridan kirjan Luovan luokan esiinmarssi alusanoissa Grünstein ehdot-

taa, että tyypillinen johtaja jopa vihaa innovaatiota. Luovuus ei ole kunnollinen 

systeemi, joka olisi nopeasti toteutettavissa ja helposti ennustettavissa. (Florida 

2005, 15.) Luovilla ihmisillä taas ei ole tapana seurata orjallisesti strategioita ja 

muodollisia tavoitteita. Heillä saattaa olla omiakin tavoitteita, joita he tavoittele-

vat virallista tavoitteiden ohella (Hirvikorpi 2004). 

Huonot esimiehet ovat yleinen ongelma kaikilla aloilla ja monet varmasti kai-

paavat tähän muutosta. Johtajilla on suuri vaikutusvalta työntekijöidensä joka-
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päiväiseen elämään. Oman kokemukseni mukaan yksikin ammattitaidoton hen-

kilö riittää pilaamaan työpaikan ilmapiirin.  

Johtajilta vaadittavassa muutoksessa olisi tärkeintä päästä uuteen ajatteluta-

paan, jossa nähdään, että työntekijä ei ole tuotantotekijä, josta on revittävä irti 

kaikki mahdollinen. Työntekijöiden huomioon ottamisesta on tullut huomattavan 

vaikeaa, kun päätavoitteena on aina ollut voittojen tavoittelu. (Martikainen 

2013.)  

Yksinkertainen askel kohti toisenlaista suhtautumista työntekijöitä kohtaan on 

termien muuttaaminen. Siinä vaiheessa, kun työntekijöitä sanotaan resursseik-

si, niin on helppo unohtaa, että he ovat ihmisiä. Resurssi on jotain sellaista, mitä 

käytetään ja ennen kaikkea käytetään loppuun. Itse lupaan olla käyttämättä ih-

misistä termiä resurssi ja toivon, ettei myöskään minusta tätä termiä käytetä. 

Perinteiseen johtamisoppiin ei myöskään kuulu niin sanotusti herkistely. Emoo-

tiolla ja tunnemaailmalla on ollut hyvin pieni rooli johtamisessa. Hirvikorpi nimit-

tää johtamista älylliseksi, pään sisällä tapahtuvaksi prosessiksi (Hirvikorpi 

2004). 

Perinteisen johtajan nykyistä asemaa ollaan kyseenalaistamassa, kun johtajan 

ja työntekijän suhde muuttuu enemmän toverilliseksi. Ratkaisut ongelmiin eivät 

tulekaan yksinomaan johtajalta, vaan luova osaaminen on työntekijässä itses-

sään (Hirvikorpi 2004). Luova työntekijä siis luo ja ratkaisee itse omat ongel-

mansa. 

Tulevaisuuden työpaikat vaativat johtajilta myös eri työntekijöiden kanssa tasa-

painottelua. Luovan työpaikan vapauden mukana tulevat työntekijästä toiseen 

muuttuvat työajat, urasuunnitelmat, vapaa-aikavaatimukset ja palautemenetel-

mät, jotka vaativat joustavuutta myös johtajan puolesta (Tappin & Cave 2008, 

122). 

Johtajat siirtyvät siis määräävästä roolista avustavaan. Perinteisten johtamisop-

pien mukaan kaaos syntyy siellä missä ei ole yhtä selkeää johtajaa. Toisaalta 

kaaoksen sanotaan olevan yksi luovuuden vaatimuksista. Sitä ei kuitenkaan 
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pitä unohtaa, että luovakin työntekijä on silti työntekijä, jolta vaaditaan työ-

panosta ja johtajakin käyttää työssään luovuutta. 
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4 MOTIVAATION EVOLUUTIO 

Seuraavaksi käsittelen lyhyesti motivaatioteorioiden syntyhistoriaa, minkä jäl-

keen keskityn nykyaikaisten teorioiden käsittelyyn. Tutkimukset lisäävät moti-

vaatioteorioiden luotettavuutta ja teoriat heijastavat aikansa asenteita. Liike-

maailmalla on tapana hyväksyä motivaatioteoriat jälkiviisauksina ja tälläkin het-

kellä vain pieni osa yritysmaailman toimijoista tekee sitä mitä tiede jo tietää 

(Pink 2009, 15). 

Olen tarkoituksella valinnut teorioita, jotka soveltuvat työntekijöiden motivoinnin 

tarkasteluun. Lyhyellä katsauksella historiaan pyrin havainnollistamaan teorioi-

den kehittymistä ihmiskeskeisempään suuntaan ja nykyaikaisten tutkimusten 

kautta pyrin löytämään tulevaisuuden suunnan. 

Motivaatioteorioiden parissa työskentelevät käyttäytymistieteilijät tutkivat muun 

muassa meidän jokapäiväistä käyttäytymistä ja vuorovaikutusta muiden kanssa, 

joten tulosten odottaisi olevan ennalta arvattavia, mutta aina ei käynytkään näin.   

4.1 Aika ennen sisäisen motivaation löytämistä 

1910-luvulla taylorismi määritteli ihmiset tehtaiden osiksi, joiden ainoa tehtävä 

on työskennellä mahdollisimman tehokkaasti. Taylorismin pääperiaate on se, 

että tutkimalla ihmisiä on mahdollista löytää jokaiselle tehokkain työtapa, jota 

nämä ihmiset sitten tottelevat maksua vastaan (Aswathappa 2010, 200). Aino-

astaan rahaa ja palkankorotuksia käytettiin motivoinnin keinoina.  

30-luvulla ihmissuhdekoulukunnan (eng. human relations movement) tutkijat 

kumosivat Frederick Taylorin tieteellisen lähestymistavan. Elton Mayo ymmärsi, 

että johtajat voivat motivoida työntekijöitä saamalla heidät tuntemaan itsensä 

tärkeiksi ja hyödyllisiksi. (Aswathappa 2010, 201.) 

Mayo törmäsi ensimmäisten joukossa ihmisen niin sanottuun kolmanteen drai-

viin eli ihmistä ajavaan voimaan. Nykyisten käsityksen mukaan draiveja on kol-
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me ja niistä ensimmäinen käsittää meidän biologiset tarpeemme, eli ne asiat 

jotka teemme pysyäksemme hengissä yksilöinä ja lajina. Toinen draivi on myös 

tyypillinen kaikille maailman olennoille. Sen ansiosta tavoittelemme palkintoja ja 

välttelemme rangaistuksia. 

Kolmas draivi onkin sitten se, joka erottaa ihmiset suurimmasta osasta eläimiä. 

Sen ansioista haluamme jatkuvasti tutkia ympäristöämme, oppia uusia asioita, 

ratkaista eteen tulleista haasteita ja kehittyä. Luovuus on yksi kolmannen drai-

vin mukana tulleista ominaisuuksista (Taulukko 1).  

 

Kuvio 1. Motivaatioteorioiden kehitys. 

Ensimmäinen Draivi: 
Biologiset tarpeet 

Toinen Draivi:    
Palkintojen tavoittelu, 

rangaistusten välttäminen 

Frederick Taylor: 
Tieteellinen liikkeenjohto, 

keppi ja porkkana 

Kolmas Draivi:  
Halu kehittyä, etsiä uusia 
haasteita, oppia ja tutkia 

Elton Mayo: 
Ihmissuhdekoulukunta, 

työolot vaikuttavat 
tuottavuuteen 

Abraham Maslow: 
Humanistinen psykologia, 

tarvehierarkia 

Harry Harlow: Tehtävän 
tekeminen tuottaa sisäisen 
palkkion, ulkoinen palkkio 

häiritsee suoritusta 

McClelland: Tarveteoria, 
suoriutumisen, liitymisen, 

vallan tarve 

Frederick Herzberg: 
Kaksifaktoriteoria, sisäisten 

motivaattoreiden 
tärkeyden osoittaminen 

Douglas McGregor: X ja Y 
teoriat, johtajan 

suhtautuminen alaiseen 

Edward Deci, Richard 
Ryan: SDT, autonomia, 

osaaminen 

Clayton Alderfer: 
Tarvehierarkian parantelu, 
tarpeilla ei ole hierarkiaa 

Mihály Csíkszentmihályi: 
Flow, tarpeeksi 

mielenkiintoisen ja 
haastavan tehtävän teossa 

saavutettu tila 

Teresa Amabile: Sisäinen 
työelämä koostuu 

näkemyksistä, emootioista 
ja draivista 

1900 1920 1940 1960 1980 2000

Motivaation evoluutio 
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Kolmas draivi on löytynyt meistä lajin alkuajoista lähtien ja sen ansiosta olemme 

kehittyneet siksi lajiksi joka nykyään olemme. Motivaation tutkijoiden tutkimuk-

sen kohteeksi se päätyi vasta 1930-luvulla. 

Elton Mayon jälkeen motivaatioteoriat alkoivat muuttua humanistisempaan 

suuntaan. Nykyään tunnetuimmat ja käytetyimmät teoriat on kehitetty 1940-

luvun jälkeen. Abraham Maslown tarvehierarkia aloitti humanistisen psykologian 

liikkeen. Se on myös laajasti kritisoitu lähinnä siksi, että ihmisen tarpeet eivät 

asetu nätisti portaisiin, minkä lisäksi se ei sovi työympäristöön (Aswathappa 

2010, 208).  

Omien tutkimustensa lisäksi Maslow toimi Harry Harlown opiskelijana. Harry 

Harlowia voimme kiittää sisäisen motivaation ”löytymisestä”. Harlow havaitsi 

sisäisen motivaation puolivahingossa tutkiessaan apinoiden käyttäytymistä. Si-

säisen motivaation määritelmä on melko kirjaimellinen. Sisäinen motivaatio pi-

tää sisällään kaiken motivaation, joka on lähtöisin ihmisestä itsestään.  

Tutkiessaan apinoiden ongelmanratkaisukykyjä hän antoi näille pulmapelejä ja 

huomasi, että apinat ratkoivat ongelmia vailla mitään ulkoista palkkiota tai ran-

gaistusta. Ne ratkaisivat niitä, koska ne kokivat tehtävän mielenkiintoiseksi ja 

ongelman työstäminen oli palkkio itsessään (Pink 2009, 27). Näin apinoiden 

avustuksella syntyi käsite sisäisestä motivaatiosta. 

Harlow oli myös ensimmäinen, joka huomasi, että ulkoisella motivaattorilla voi 

olla haitallisia vaikutuksia heurististen, eli luovien tehtävien teossa. Hänen ko-

keensa todistivat, että palkkio saattaa huonontaa työsuoritusta. 1950-luvulla 

ajatus oli kuitenkin liian radikaali ja lopulta hän hylkäsi sen ja siirtyi tutkimaan 

muita käyttäytymisen osa-alueita (Pink 2009, 29).   

4.2 Ensimmäiset sisäisen motivaation puolestapuhujat 

Harry Harlown työn jälkeen 1960-luvulla on syntynyt monia sisäiseen motivaati-

oon pohjautuvia teorioita. Tätä työtä varten olen valinnut kaksi mielestäni mie-
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lenkiintoisinta teoriaa. Kummatkin ovat osin vanhentuneita, mutta halusin poi-

mia niistä parhaat palat esille. 

Frederick Herzbergin ja Douglas McGregorin kehittelemät teoriat ottivat huomi-

oon, että ihmisen motivointi on monimutkaisempaa, kuin hyvän käyttäytymisen 

palkitsemista ja huonon rankaisemista. He lähtivät miettimään mitä työntekijöi-

den ja johtajien pään sisällä tapahtuu. 

Frederick Herzbergin kaksifaktoriteorian ansioksi lasketaan sisäisen motivaation 

parempi huomioiminen työelämässä. Herzberg osoitti, miten sisäiset seikat ku-

ten kehittyminen, vastuu, tunnustus ja työn mielenkiintoisuus johtavat työmoti-

vaatioon, mutta ulkoisilla seikoilla kuten palkalla ja työolosuhteilla ei välttämättä 

ole negatiivista vaikutusta tähän samaiseen motivaatioon (Aswathappa 2010, 

210). 

Yhtenä esimerkkinä teoriasta voidaan mainita tyypillinen startup-yrittäjä. Aloitte-

levalla yrittäjällä ei vielä ole hulppeita toimitiloja ja muhkean tilin tilalla saattaa 

olla muhkea laina, mutta näillä seikoilla ei ole vaikutusta yrittäjän työmotivaati-

oon. Mikäli hänen työnsä on motivoivaa, hän pystyy työskentelemään olosuh-

teissa, jotka eivät välttämättä ole hänen toiveidensa mukaiset. 

Herzbergin kaksifaktoriteorian ansioksi lasketaan 1960-luvulla alkanut suunta-

us, joka antoi työntekijöille lisää vapautta ja vastuuta (Aswathappa 2010, 211). 

Työpaikoilla ymmärrettiin vihdoinkin, että ulkoiset seikat eivät ole kaikki kaikes-

sa. 

Douglas McGregor keskittyi puolestaan johtajiin. Hän jakoi nämä kahteen eri 

ryhmään, eli niihin, jotka uskoivat työntekijöiden tekevän työtä mielellään ja nii-

hin, jotka uskoivat työntekijöiden työskentelevän vain pakon sanelemina. Teori-

at saivat nimekseen X- ja Y-teoria, Y-teorian tarkoittaessa ensin mainittuja joh-

tajia ja X-teorian jälkimmäisiä (Aswathappa 2010, 218).  

X-teorian alle mahtuvat mielestäni johtajat, joista mainitsin aikaisemmin pu-

huessani vanhanaikaisista johtajista. He ajattelevat työn olevan vain työtä, eikä 

työstä kuulu nauttia.  
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Onneksi McGregor arvioi, että sijoittuminen jompaankumpaan kategoriaan on 

opittua käyttäytymistä ja kaikkien johtajien tulisi pyrkiä siirtymään Y-teorian alle. 

Y-teorian johtaja luo työpaikalle positiivisemman ilmapiirin, jossa työntekijöillä 

on mahdollisuus kehittyä ja käyttää taitojaan. (Pink 2009, 41). 

Herzbergin teoria on hyödyllinen, kun pohditaan työntekijöiden työtehtäviä ja 

palkitsemista. Työtehtävien on hyvä olla työntekijän henkilökohtaisten toiveiden 

mukaisia, sillä rahallinen palkitseminen ei tee työstä yhtään sen mielenkiintoi-

sempaa. McGregorin teorian avulla jokainen johtaja voi arvioida itseään. Työs-

kentelevätkö työntekijät tässä yrityksessä mielestäni siksi, koska haluavat, vai 

koska heidän on pakko? 



22 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Alina Peussa 

5 MOTIVAATIOTEORIOIDEN NYKYAIKAA 

Lyhyen historiantutkiskelun jälkeen haluan siirtyä nykyaikaan. Vanhemmat mo-

tivaatioteoriat ovat pohjustaneet seuraavaksi esittelemiäni teorioita nykyaikaisil-

ta tutkijoilta. Lukuisista teorioista valitessani olen halunnut keskittyä niihin, joi-

den koen sopivan omaan ajattelumaailmaan ja joihin olen löytänyt sopivia käy-

tännön esimerkkejä. 

5.1 Yksilön tarpeet kaiken keskipisteenä 

Vaikka Edward Deci ja Richard Ryan aloittivat työnsä jo 1970-luvulla, luokittelen 

heidän teoriansa nykyaikaiseksi. He työskentelevät teoriansa parissa tälläkin 

hetkellä ja se on samankaltainen muiden seuraavaksi esittelemieni teorioiden 

kanssa.  

Decin ja Ryanin kehittämä itsemääräämis- eli autonomiateoria keskittyy ihmisen 

psykologisiin tarpeisiin. Sen mukaan ihmisen motivaatio syntyy autonomiasta, 

osaamisesta ja yhteydestä (eng. autonomy, competence, relatedness) (Self 

determination theory 2013). 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että meistä jokaisesta löytyvät nämä kolme tarvet-

ta luonnostaan. Autonomian tarve on tarve hallita omaa elämää ja omia tekoja. 

Osaamisen tarve on tarve kehittyä jatkuvasti ihmisenä ja kehittää omia taito-

jaan. Yhteyden tarve syntyy siitä, että haluamme olla osa jotakin kokonaisuutta 

ja vuorovaikutuksessa muihin (Pink 2009, 56). 

Vastaavanlainen teoria on myös Teresa Amabilen kirjassa Pienet suuret teot: 

opi johtamaan kehitystä. Tutkimustensa kautta hän on pystynyt määrittelemään 

mistä koostuu jokaisen työntekijän sisäinen työelämä. Sisäisellä työelämällä 

hän tarkoittaa henkilön suhtautumista työpäivän tapahtumiin, jotka ovat täynnä 

näkemyksiä, tunteita ja motivaatioita. Hyvin usein tämä työelämän myös jää 

sisäiseksi, sillä harvoissa organisaatioissa vahvojen tunteiden ja mielipiteiden 
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vapaa ilmaisu on täysin sosiaalisesti hyväksyttävää. (Amabile 2011, 26.) Vai 

kuinka moni pystyy sanomaan, että sanoo esimiehelleen täsmälleen ne asiat, 

mitä tekisi mieli sanoa? 

Meidän jokaisen sisäinen työelämämme pitää sisällään kolme elementtiä: moti-

vaation, näkemykset ja emootion. Motivaatio on yksiselitteisesti halukkuutta tai 

haluttomuutta tehdä työtä. Näkemykset kattavat työpäivän tapahtumien ymmär-

tämisen, eli ajatukset organisaatiosta ja kaikista sen työntekijöistä, sekä työstä 

ja aikaansaamisen tunteesta. Emootion puolestaan käsittävät kaikki päivän ai-

kana koetut tunteet, niin positiiviset kuin negatiivisetkin. (Amabile 2011, 34.) 

Kaikilla näillä asioilla on vaikutusta siihen, miten suoritamme päivittäiset tehtä-

vämme. Tärkeää on muistaa myös se, että yksikään elementeistä ei ole pysyvä 

tila, vaan ne kaikki elävät päivän mittaan vaikuttaen toinen toisiinsa. Kun haas-

tavan projektin päätteeksi saat hyvää palautetta esimieheltäsi, koet todennäköi-

sesti positiivisia tunteita, näkemyksesi esimiehen ammattitaitoisuudesta vahvis-

tuu ja motivaatiosi kasvaa. 

Teorian tärkein anti onkin mielestäni se, että ihmiset todellakin käyttäytyvät ih-

mismäisesti myös työpaikalla. Epämiellyttäviä päätöksiä tehdessään esimies voi 

toivoa, että työntekijät ymmärtävät ja hyväksyvät hänen päätöksensä, mutta 

hänen on muistettava, että päätöksen herättämät tunteet vaikuttavat työnte-

koon.  

Neuvot sisäisen työelämän ruokkimiseen mukailevat pitkälti muiden teorioiden 

mallia. Työntekijöitä tulisi rohkaista ja kunnioittaa, sekä heidän on sallittava toi-

mia ja ideoida itsenäisesti ja heille on tarjottava tarpeeksi aikaa ja muita resurs-

seja. Tämä lisäksi sisäisen työelämään vaikuttavat pienetkin voitot ja etenemi-

set, sekä tavoitteiden saavuttaminen. (Amabile 2011, 83.)   

Johtajien on syytä pohtia, miten he voisivat omalla käyttäytymisellään vaikuttaa 

työntekijöiden mielialaan, sillä onnellisuus lisää luovuutta ja ainoastaan ihmiset, 

joiden aivojen tunnekeskus on vaurioitunut ovat täysin tunteettomia (Amabile 

2011, 44; 51). Ilman iloa ei voi tuntea motivaatiota, eikä riskejä voi arvioida il-

man pelkoa. 
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Seuraavaksi esittelen muutamia esimerkkejä työpaikoista ja tavoista, jotka ta-

valla tai toisella ovat antaneet työntekijöilleen vapautta ja monipuolisia etene-

mismahdollisuuksia. 

5.1.1 ROWE antaa vapauden päättää itse 

Yksi tapa tarjota työntekijöille vapautta on ottaa käyttöön ROWE-managament 

strategian. ROWE (results only work environment) on työympäristö, jossa työn-

tekijöille maksetaan tehdyn työn mukaan, tehtyjen tuntien sijaan. Jody Thomp-

sonin ja Cali Resslerin luoman mallin mukaan työntekijät saavat itse päättää 

miten, milloin ja missä he työnsä tekevät, kunhan työ on halutunlaista ja valmis-

tuu ajoissa (Go ROWE 2013) . 

Sekä työnantajien, että työntekijöiden voi olla vaikeaa hyväksyä tällaista työym-

päristöä. Työntekijät ovat jo tottuneet kontrolloivaan työtapaan, jossa on tarkat 

työajat ja tarkat määritelmät missä ja miten työ tehdään. Työnantajien voi puo-

lestaa olla vaikeaa luottaa työntekijöihin, jos he eivät näe konkreettista työnte-

koa. Työtapa ei siis sovi kaikille, mutta sopivassa yrityksessa ja sopivalla työpo-

rukalla se toimii varmasti erinomaisesti. 

Hyvänä puolena tässä ympäristössä on se, että työntekijöillä on vapaus keskit-

tyä puhtaasti työntekoon ilman, että työn ja vapaa-ajan tasapainottelu aiheutta-

vat ylimääräistä stressiä. Työntekijä voi halutessaan hakea lapset aikaisemmin 

päiväkerhosta joutumatta pyytämään erillistä lupaa. (Pink 2009, 88-87.) 

5.1.2 Monihaarainen urapolku lisää etenemismahdollisuuksia 

Mikäli yritys haluaa tarjota työntekijöilleen monipuoliset etenemismahdollisuu-

det, se voi luoda kaksi- tai monihaaraisia urapolkuja. Käytännössä nämä moni-

haaraiset urapolut antavat työntekijöille mahdollisuuden valita monista eri työ-

tehtävistä saman yrityksen sisällä. 
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Yksi esimerkki tulee videopelialalta, jolla kuten monilla muillakin aloilla, työsken-

tely tapahtuu tiimeissä. On luonnollista, että kokemuksen karttuessa työntekijöil-

le syntyy tarve siirtyä haastavimpiin tehtäviin. Kirjassaan Team Leadership in 

the game industry Seth Spaulding huomauttaa, että osa työntekijöistä kokee 

tiimin johtoon siirtymisen osana luonnollista urakehitystä (Spaulding 2009, 106). 

Tilanteessa saattaa syntyä ongelmia, jos johtotehtävää havitteleva työntekijä on 

syystä tai toisesta sopimaton tehtävään. Siinä tapauksessa tämä työntekijä 

saattaa lähteä hakemaan urakehitystä toisesta yrityksestä. 

Ratkaisuksi Spaulding ehdottaa kaksihaaraista ja samanarvoista urapolkua 

(eng. dual and equivalent career path). Sen avulla työntekijän on mahdollisuus 

edetä yrityksessä kahdella eri tavalla. Toisella polulla ovat johtotehtävät ja toi-

sella tuotantotehtävät.  (Spaulding 2009, 107.) 

Otetaan esimerkiksi peliyrityksen taiteilija, joka on valmis etenemään urallaan. 

Hänen nykyinen nimikkeensä on junior artist, mutta ylennyksen jälkeen nimike 

voi olla joko lead artist tai senior artist. Lead artistina hän siirtyisi tiimin johtajak-

si, jolloin osa hänen ajastaan menee projektin hallintaan ja tietenkin johtami-

seen. Mitä suurempi tiimi sen vähemmän aikaa lead artist pystyy pyhittämään 

taiteen tekemiselle.  

Senior artist puolestaan tekee vieläkin täysipäiväisesti taidetta, mutta saa yhtä 

paljon palkkaa ja vastuuta, kuin lead artist. Taiteilija, joka ei halua siirtyä johto-

tehtäviin saa uuden nimikkeen kautta palkankorotuksen sekä enemmän haas-

tetta ja vastuuta. Yrityksen näkökulmasta tämä on nerokas tapa pitää taiteelli-

sesti lahjakkaat yksilöt poissa kokouspöydistä ja oman työn touhussa samalla, 

kun nämä ovat tyytyväisiä omaan urakehitykseen (Spaulding 2009, 108). 

Vastaavaa periaatetta noudattaa jo nyt tanskalainen biotekniikkaan erikoistunut 

yritys Novozymes, joka tarjoaa työntekijöilleen kolmihaaraisen urapolun. Jokai-

sella työntekijällä on mahdollisuus kehittää itseään valitsemalla kolmen eri osa-

alueen välillä: johtaminen, asiantuntemus ja projektin vetäminen. Työntekijöillä 

on mahdollisuus hypätä polulta toiselle haluamallaan hetkellä. Ohjelman vuoksi 

työntekijät kokevat, että heidän muuttuvat tarpeensa ja toiveensa on otettu hy-
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vin huomioon ja samalla Novozymes saa käyttöönsä laajan skaalan osaavia 

työntekijöitä. (Levering & Erb 2011.) 

5.1.3 Valve vie vapauden äärimmilleen 

Valve Corporation on yhdysvaltalainen videopeli- ja ohjelmistoyritys, joka on 

vienyt johtajuuden uudelle tasolle poistamalla sen kokonaan. Valve on luonut 

muun muassa maailman menestyneimmän pelien digitaalisen jakelukanavan 

Steamin, joten kaaos on tästä yrityksestä kaukana. 

Valvessa vallitsee puhdas demokratia, sillä sen organisaatiokaavio on suoraa 

viivaa kaikkien työntekijöiden ollessa samalla tasolla. Ei ole olemassa esimiehiä 

ja alaisia, vaan kaikilla on yhtä suuri valta tehdä päätöksiä. Jokaisella työnteki-

jällä on valta aloitta ja lopettaa projekteja, sekä palkata lisää työntekijöitä.  

Jokaista työntekijää arvioidaan säännöllisesti kahdella eri tavalla. Vertaisarvi-

oinnissa kerran vuodessa jokainen työntekijä saa palautekoosteen, joka on 

koottu anonyymien haastattelujen kautta jokaiselta Valven työntekijältä. Viralli-

sen arvioinnin ulkopuolella kehotetaan antamaan rehellistä palautetta silloin, 

kun sille on tarvetta. (Valve 2012.)  

Työntekijän ”sijoitus” muiden työntekijöiden joukossa lasketaan stack ranking -

periaatteella. Siitä nähdään työteho, ja sitä kautta myös palkkataso. Työntekijät 

arvioivat toisiaan neljässä eri kategoriassa: taidon taso/tekninen osaaminen, 

tuottavuus, panostus ryhmään ja panostus tuotteisiin. (Valve 2012.)  

Näin työntekijät asetetaan ikään kuin paremmuusjärjestykseen, mutta sillä on 

vaikutus ainoastaan palkkaan, se ei oikeuta ylempiarvoiseen asemaan. Samalla 

työntekijöille viestitään millaisilla eri tavoilla he voivat osallistua yrityksen toimin-

taan. 

Verkosta löytyvällä Valven uusien työntekijöiden käsikirjalla on varmasti suuri 

merkitys uusien työntekijöiden kouluttamiseen ja sitouttamiseen. Vastaavanlai-

set työpaikat ovat harvassa, joten käsikirja on tarpeen, kun perinteisiin työpaik-
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koihin tottuneita työntekijöitä otetaan sisään. Käsikirjan julkaisu on varmasti 

myös rekrytointitekniikka, jonka avulla houkutellaan sopivia työntekijöitä. 

Valven paras oivallus omasta mielestäni on se, että jos olet kerran palkannut 

yritykseesi lahjakkaan työntekijän, niin miksi asettaisit heille minkäänlaisia rajo-

ja? Valven työntekijöillä on äärimmäinen vapaus tehdä juuri sitä, mihin heidät 

on alun perin palkattukin. 

Mikäli Valven malli tuntuu liian radikaalilta, voi noudattaa Googlen esimerkkiä. 

Googlen ”20 percent time” lienee kaikista kuuluisin tapa antaa työntekijöilleen 

vapaat kädet. Käytännössä Googlen työntekijät saavat käyttää 20 % prosenttia 

ajastaan juuri niihin projekteihin mihin haluavat. Sellaiset projektit kuin Gmail ja 

Google News ovat saaneet alkunsa juuri tällä ajalla.  

5.2 Motivoidumme eri asioista 

Mukaillen Douglas McGregorin X- ja Y-teoriaa amerikkalainen tietokirjailija Da-

niel Pink on kehitellyt oman teoriansa. Pinkin mukaan on olemassa I- ja X-tyypin 

(juontuu sanoista intrinsic ja extrinsic, eli sisäinen ja ulkoinen) persoonia. X-

tyypin ihmisiä ohjaa pääasiassa toinen draivi, eli palkkiot ja rangaistukset, kun 

taas I-tyypin ihmiset ohjautuvat pääasiassa kolmannen draivin mukaan (Pink 

2009, 77). Kolmas draivi saa heidät tavoittelemaan haasteita, vapautta ja asioi-

ta, joilla on tarkoitus.   

Jokainen meistä voi testata teoriaa itse. Mieti mistä syystä nouset aamuisin 

sängystä. Tai mieti ketä tahansa tuntemaasi tai julkisuuden henkilöä, mitkä syyt 

luulet löytyvän heidän tekojensa takana? 

I-tyypin ihmiset suoriutuvat lähes aina paremmin, kuin X-tyypin ihmiset. Pitem-

mällä aikavälillä perinteiset motivaattorit, kuten raha, valta tai maine häviävät 

sisäisille motivaattoreille. Jos huomaat edustavasi X-tyyppiä, on syytä muistaa, 

että I-tyypin käyttäytyminen ei ole synnynnäistä vaan opittu taito (Pink 2009, 

77). 



28 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Alina Peussa 

5.2.1 Kannustimien yllättävä vaikutus 

Opinnäytetyön teon yhteydessä törmäsin yhteen erittäin yllättävään tapaan, jolla 

raha vaikuttaa luovien työntekijöiden työhön. Tutkimusten mukaan rahalliset 

kannustimet sopivat motivointikeinona vain algoritmisten eli ennalta suunniteltu-

jen tehtävien tekoon. Kannustimilla tarkoitan tässä tapauksessa ylimääräisiä 

suorituksesta riippuvaisia palkkioita, kuten esimerkiksi provisiot tai bonukset. 

Algoritmisten tehtävien kohdalla ylimääräisillä kannistimilla on täysin odotettu 

vaikutus työntekoon, eli ne parantavat suoritusta (Pink 2009, 54). Käytännössä 

tämä tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi tehdastyöntekijän työtulosta voi parantaa 

tarjoamalla hänelle bonuksia. Heurististen, eli luovien tehtävien kohdalla tulos 

on aivan päinvastainen. Yllättäen kannustimilla ja palkkioilla on luovuutta vä-

hentävä vaikutus (Pink 2009, 55).  

Vielä vaikuttavampaa on se, että jo pelkästään palkkion ja muiden ulkoisten 

motivaattoreiden miettiminen johtaa heti madaltuneeseen luovuuteen. Vastaa-

vasti sisäisten motivaattoreiden pohtimisella on luovuutta edistävä vaikutus 

(Amabile 2001, 64). Ihminen voi siis vaikuttaa omaan luovuuteensa pelkällä aja-

tuksen voimalla.  

Mikäli luovaa tehtävää ratkaistaessa pohditaan miten tehtävästä suoriutuminen 

vaikuttaa taitojen kehittymiseen, sen sijaan, että mietitään miten suoriutuminen 

vie lähemmäksi haaveiden mukaista kulmahuoneistoa, niin päädytään luovem-

paan ratkaisuun. 

Syy ulkoisten motivaattoreiden negatiiviseen vaikutukseen on yksinkertainen. 

Suorituksesta riippuvainen palkkio vie pois osan ihmisen autonomiasta (Pink 

2009, 38). Työtä tehdään toimeksiantajaa ajatellen, mikä luonnollisesti vähen-

tää vapautta tehdä työ, niin kuin sen tekisi itseään varten omasta tahdosta. 

Minulla on ollut vaikeuksia ymmärtää, miksi jotkut taiteilijat suhtautuvat rahan 

ansaitsemiseen niin kovin vihamielisesti, mutta yksi syy siihen saattaa löytyä 

Teresa Amabilen tutkimuksista. Kokeessaan hän on onnistunut todistamaan, 

että työskennellessän toimeksiantajalle taiteilijat ovat vähemmän luovia. 
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Taidekriikikoille annettiin arvioitavaksi sekä tilattuja, että itsenäisesti tehtyjä töitä 

useilta eri taiteilijoilta. Tietämättä kummat on kumpia, kriitikot arvioivat, että it-

senäisesti tehdyt työt olivat huomattavasti luovempia, vaikka teknisesti ne eivät 

eronneet tilaustöistä. (Pink 2009, 45.)  

Vastaavia tutkimuksia ulkoisen motivaation haittavaikutuksista on tehty lukemat-

tomia viimeisen 50 vuoden aikana ja ne ovat päätyneet samoihin tuloksiin (Pink 

2009, 41).  

Palkkion tehottomuus tuntuu järjettömältä ehkä siksi, että olemme tottuneet an-

tamaan tietyn arvon eri asioille. Asioiden arvon nousuun tai laskuun on olemas-

sa monia eri vaikuttajia. On ollut loogista ajatella, että kun maksat työntekijälle 

isomman summan, saat paremman työtuloksen. Tutkimusten valossa onkin 

käynyt ilmi, että voit saada jopa huonomman työtuloksen kuin tavallisesti. 

Ratkaisuksi Pink ehdottaa toisenlaista palkitsemismenetelmää. Mikäli työnteki-

jälle halutaan antaa ylimääräinen palkinto, muttei haluta sen vaikuttavan työn 

laatuun tulee palkinto antaa vasta työn valmistuttua. Palkkoiden antamisessa on 

tärkeää, ettei niistä tule ennalta-arvattavia, jolloin ne alkavat vaikuttaa negatiivi-

sesti. Paras palkkio on informatiivinen palaute, joka ei pyri kontrolloimaan työn-

tekijää (Pink 2009, 69). Menettely taitaa toimia vain kuukausipalkkaisilla työnte-

kijöillä, joille on ylipäätään mahdollista maksaa bonuksia. 

Kaiken tämän jälkeen on syytä muistaa, että peruspalkkaa koskevat täysin eri 

säännöt. Palkka on tärkeä osa jokaisen työntekijän elämää ja sillä on monia 

merkityksiä. Palkan avulla muun muassa viestitään työntekijän arvostuksesta, 

mistä syystä ylennyksen mukana tulee aina palkankorotus.  

Ihmisille on maksettava oikeudenmukaista palkkaa ja heillä on myös oikeus 

vaatia tätä, sillä palkan määrä kertoo työn arvostuksesta. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita, että palkaa on maksettava mahdollisimman paljon. Yksi tapa maksaa 

palkaa on, maksaa juuri sen verran, että työntekijä unohtaa koko asian ja kes-

kittyy ainoastaan työntekoon (Pink 2012, 14). 
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Vastustan ilmaistyövoimaa, mutta mikäli kaikki ajattelisivat ”Jos on hyvä jossain, 

sitä ei saa ikinä tehdä ilmaiseksi” olisivat Wikipedian kaltaiset projektit jääneet 

tekemättä. Niissä tapauksissa työntekijät ovat saaneet palkaksi jotain enemmän 

kuin rahaa. 
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6 POHDINTAA 

Joitakin vuosia sitten olen muuttunut X-tyypin persoonasta I-tyypin persoonaksi. 

Raha, maine ja valta eivät enää juurikaan motivoi minua. Osasyynä tähän muu-

tokseen on se, että työelämässä törmäsin X-tyypin henkilöihin, enkä pitänyt nä-

kemästäni. Etenkin valtaa tavoittelevien ja sitä väärin käyttävien johtajien alai-

suudessa työskentely on niin epämiellyttävää, että en toivo sitä kenellekään 

toiselle. En myöskään halua missään nimessä olla johtaja, jonka takia työnteki-

jät oppivat arvostamaan vapaa-aikaa aivan uudella tavalla.    

Ennen työnhaussa minua huolestutti hyväpalkkaisen työn löytyminen, mutta nyt 

olen huolissani löydänkö mielenkiintoista työtä. Välillä tuntuu, että olisi helpom-

paa lähteä tavoittelemaan hyväpalkkaista, kuin mielenkiintoista työpaikkaa. 

Työssä vietetty aika on niin suuri osa meidän jokaisen elämää, että on ihan koh-

tuullista toivoa työn olevan mielenkiintoista. Ennen työn tarkoitus on pääasiassa 

ollut itsensä ja perheensä elättäminen, mutta nykyään se voi olla myös itseil-

maisun keino, osa identiteettiä. Työtehtävillä on mahdollisuus tuottaa iloa elä-

mään. 

Asenteeni työelämää kohtaan on muuttunut tämän opinnäytetyön myötä. Ennen 

jaottelin työn ja elämän erillisiksi asioiksi, joita on tasapainoteltava keskenään. 

Nyt olen vakuuttunut, että työ on sama asia kuin elämä, ei sitä voi siitä irrottaa. 

Työn ja vapaa-ajan välillä tasapainottelu saattaa olla historiaa, kun työntekijöillä 

on kohta vapaus päättä itse omista työajoistaan. Etenkin luovilla aloilla perin-

teisten työaikojen noudattamisella ei saada mitään lisäarvoa työhön. Kaikki tar-

peettomat rajoitteet vain syövät luovuutta. Ehkä lähiaikoina virastoaika muuttuu 

samanlaiseksi muinasijäänteeksi kuin pukukoodit. 

Täysi aikatauluttomuus on tietysti epärealistinen tavoite, sillä aikataulu on tär-

keä työkalu minkä tahansa tavoitteen saavuttamisessa, mutta itse haluaisin ko-

keilla elää viikonpäivättömässä maailmassa. Eiköhän kaikilla ole joskus ollut 

päivä, jolloin toivoo keskiviikon olevan jo perjantai. Joidenkin työpaikkojen pa-
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rasta antia ovat viikonloput. Uskon, että yritykset eivät mene nurin, vaikka hei-

dän työntekijänsä saisivatkin itse päättää mihin kohtaan viikkoa he sijoittavat 

vapaapäivänsä. 

Monista työntekijän arkea rajoittavista päätöksistä paistaa läpi epäluottamus. 

Esimerkkinä voisin mainita keskustelun palkattomasta ensimmäisestä sairaslo-

mapäivästä. Ensimmäinen sairaslomapäivä halutaan muuttaa palkattomaksi, 

jotta työnantajan ei tarvitsisi maksaa mahdollisista väärinkäytöistä. 

Sairaslomapäiviä pitäviä leimataan hyvin nopeasti laiskoiksi järjestelmän virhe-

käyttäjiksi ja hyvin harva nostaa nykyiset työolot sairaslomien syyksi. Keskuste-

lupalstoilla työntekijät kokevat ajatuksen epäoikeudenmukaisena ja osassa on 

herännyt kapinahenki: ”Jos en saa palkallista sairaslomapäivää, niin sinä et saa 

hetkeäkään ylimääräistä palkatonta ylityötä.”. 

Näissä asioissa itse lähtisin parantamaan työoloja yrityksestä sisältäpäin. Tä-

män työn teon myötä löysin yrityksiä, jotka muun muassa antavat työnteki-

jöidensä itse päättää milloin ja miten paljon lomaa he haluavat pitää. Tällainen 

päätös ei ole johtanut siihen, että kaikki työntekijät ovat aina lomalla, vaan ko-

honneeseen työtyytyväisyyteen. 

Onhan se tietenkin totta, että sairaslomapäivien väärinkäyttöä on olemassa, 

mutta eikö siinä tapauksessa ole parempi, että työntekijä pitää rehellisesti pal-

kattoman vapaapäivän, kuin valehtelisi olevansa sairas? Tällä hetkellä valehtelu 

on ainoa vaihtoehto, jos työnteko ei syystä tai toisesta juuri sinä päivänä maistu. 

Onko siinä sitten jotain väärää, että välillä haluaa hetken itselleen?   

Mikäli palkaton ensimmäinen sairaslomapäivä viedään kaikilta pois, niin mieles-

täni se viestii, että lievä sairastuminen ei ole este työnteolle. Mikä taas vie minut 

takaisin ajatukseen ihmisresursseista.  

Onko kyse sitten loppujen lopuksi luottamuksesta tai pikemminkin sen puuttees-

ta? Työntekijöille ei anneta heidän haluamaansa vapautta, koska oletetaan, että 

he käyttävät annettuja vapauksia väärin. 
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Tietenkään vapaus ei ole sellaista, mitä kaikki kaipaavat, vaan jotkut nauttivat 

kurista ja järjestyksestä. Tämän takia olisi tärkeää, että organisaatioilla olisi val-

taa määritellä itse työntekijöidensä olosuhteita. Valtion linjaukset koskevat kaik-

kia, mutta ei taida olla sellaista päätöstä, johon kaikki olisivat tyytyväisiä.  

Sillä ei ole väliä, mistä itse motivoituu. Sillä on kuitenkin väliä, että ymmärtää 

ihmisten motivoituvan eri asioista. Tulen kohta työskentelemään alalla, jota mo-

net sanovat turhaksi. Usein väittämän takana on tietämättömyys alan työllisty-

mismahdollisuuksista. Aina ei ymmärretä, että ihan kaikki eivät tee uravalinto-

jaan tulevaisuuden palkkakuittia ajatellen. 

Mikäli haluaa aivan välttämättä etsiä näkemyksiä asiaan keskustelupalstoilta, 

niin ei taritse kauaa etsiä kommentoijia, jotka vaativat työttömiä tekemään ”ta-

vallisia töitä”. Tällaisen kommentoijan mielestä työtön on mennyt tekemään sen 

virheen, että on yrittänyt löytää omaa koulutusta vastaavaa työtä, vaikka tieten-

kin kunnollista ja rehellistä työtä löytyy aina sitä hakeville. 

Itse taas olen syyllistynyt ajattelemaan, että vain niin sanotuilla kutsumusaloilla 

työskentelevät saavat iloa työstään. Kutsumusalaksi on tapana kutsua aloja, 

joissa työtä tehtään erityisen mielellään riippumatta siitä millaista palkkaa saa. 

Mikäli motivaatiota saadaan nimenomaan työtehtävistä, ei ammatilla ole merki-

tystä. 

On ollut rohkaisevaa löytää tapoja, joilla työelämä on vuosien varrella muuttunut 

aina vaan ihmiskeskeisemmäksi.  Tulevaisuudessa yhä useampi tekee luovaa 

työtä ja luovuus vaatii nimenomaan ihmiskeskeisyyttä.  

On olemassa työyhteisöjä, joihin ei kaivata armeijalta matkittuja johtamistyylejä. 

On myös olemassa yhteisöjä, joissa tunteet ovat sallituja. Pääasiassa asiallinen 

ja jopa etäinen käyttäytyminen tuntuisi vieläkin olevan hyväksytympää kuin 

omien tunteiden ja mielipiteiden ilmaiseminen. Niin se vaan kuitenkin on, että 

ihminen ei ole robotti. 

Näiden pohdintojen valossa seuraan huolestuneena tällä hetkellä käynnissä 

olevaa keskustelua eläkeiän nostamisesta. Tuottavuuden laskiessa yritykset 
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ottavat nopeasti käyttöön kepin tai porkkanan tutkimatta ongelman oikeita syitä. 

Samalla työkyvyttömyyseläkkeelle jää vuosittain yhä enemmän nuoria, jotka 

palavat loppuun jo koulun penkillä. Ihmiset elävät pitempään, mutta entistä sai-

raampina.  

Miten iso osa siirtyisi eläkkeelle työkyvyttömänä, jos eläkeikää nostettaisiin enti-

sestään? Olisiko ennemmin syytä tarkastella nykyisiä työolosuhteita ja miettiä, 

miten ihmisten työoloja voisi parantaa, jotta he pystyisivät tekemään työnsä ter-

veinä ja tyytyväisinä?      

Aivan varmasti joku pitää näitä ajatuksia idealistisina ja jopa naiiveina, mutta 

itse rohkenen seisoa niiden takana. Niiden takana seisovat myös työssäni mai-

nitsemat asiantuntijat ja alati muuttuva työelämä. Mitkään mainitsemistani ide-

oista eivät sinänsä ole uusia, vaan olennainen osa ihmisen käyttäytymistä. 
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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä esittelen Suomen Punaisen Ristin Turun osastolle 

toteuttamaani tiedotuskampanjaa kulttuuriystävätoiminnan tunnettuuden 

lisäämiseksi. SPR:n arvot ja toiminta olivat minulle tärkeitä toimeksiantajaa 

valitessa. Halusin olla yksi ihmisistä, jotka toteuttavat organisaation toiminta-

ajatusta: autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä (SRP 2011).  

Opinnäytetyöni otsikoksi olen poiminut otteen tämän työn tuloksena 

syntyneestä Aamuset-artikkelista. Omat motivaationi tehtä tätä työtä olivat 

samat kuin lehteen haastatellun Anna-Liisa Frilanderin motivaatiot toimia 

kulttuuriystävänä. Halusimme molemmat löytää mielekästä tekemistä ja olla 

avuksi. 

Tiedotuskampanjan tarkoitus oli parantaa kulttuuriystävätoiminnan tunnettuutta 

asiakkaiden keskuudessa. Kulttuuriystävät ovat koulutettuja vapaaehtoisia, 

jotka toimivat ikäihmisten tukena ja seurana kultuuritapahtumissa. 

Toimeksiantajani koki, että toiminnalla olisi runsas asiakaskunta, mutta tällä 

hetkellä asiakkaat ja toiminta eivät kohtaa.  

Tunnettuuden lisäämisen keinoksi valikoitui tiedottaminen sen 

kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden vuoksi. Opinnäytetyössä käsittelen 

käytännön työni lisäksi myös tiedottamisen teoriaa. Minulle oli tärkeää hakea 

tukea tiedottamiseen kirjallisuudesta, jotta tekisin mahdollisimman monia asioita 

oikealla tavalla. Tiedottaminen on ammattina paljon monimutkaisempi, mitä olin 

osannut ennakoida. 

Neljän kuukauden aikana perehdyin tiedottajan työhön, suunnittelin 

tiedotuskampanjan, toteutin suunnitellut toimenpiteet ja tarkastelin 

toimenpiteiden tuloksia. 

Suunnitelmaan kuuluivat aiheen, medioiden ja ajankohdan valinta. Suuren 

haasteen asetti selkeän uutisoitavan aiheen puute, joten aiheen suunnitteluun 

käytin erityisen paljon aikaa ja huolellisuutta. 
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Suunnitelmasta syntyi toimenpidetaulukko, joka toimi työkaluna työn 

toteuttamisessa. Toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen seurasin niiden tuloksia 

mediaseurannan ja Google Analytics -työkalun avulla. 

Työn päätteeksi arvioin eri tavoitteiden toteutumista ja pohdin tiedottamisesta 

oppimiani asioita.  
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2 TAVOITTEIDEN KAUTTA TOIMENPITEISIIN 

Opinnäytetyössäni on kahdet eri tavoitteet, toimeksiantajan tavoitteet sekä omat 

henkilökohtaiset tavoitteeni. Vaikka ne liittyvät saman projektin tekoon, ovat ne 

toisistaan itsenäisiä. 

Tavoitteissa on monia eri tasoja ylätason tavoitteista projektikohtaisiin 

tavoittesiin. Organisaation toimintaa määrittelee ylätason tavoitteet ja alemman 

tason tavoitteet antavat suunnan käytännön toimenpiteisiin (Juholin 2010, 58). 

Toimeksiantajan tavoitteita mietin käyttäen monia eri tasoja, mutta omia 

oppimistavoitteita määrittelin hieman epävirallisemmin. 

2.1 Toimeksiantajan ja projektin tavoitteet 

Suomen Punaisen Ristin perustehtävä on avustustyö ja viestinnän päätavoite 

on mahdollistaa tätä työtä. Viestinnällä innostetaan ja kannustetaan 

toiminnassa jo mukana olevia sekä hankitaan resursseja ja uusia osallistujia. 

(SPR 2013.) Kulttuuriystävätoiminnan päätavoite on sama kuin koko SPR:n 

organisaation. 

Koko toiminnan päätavoitteesta edetään projektikohtaisiin tavoitteisiin. Tämän 

projektin tavoitteet syntyivät kulttuuriystävätoiminnan nykyisestä tilanteesta. 

Toimeksiantaja koki, että palvelulla on liian vähän asiakkaita palvelun heikon 

tunnettuuden takia, joten tunnettuuden lisääminen on siis projektin päätavoite. 

Tunnettuuden nostamisen lisäksi on myös tarkoitus madaltaa kynnystä, jotta 

palvelu olisi helpommin lähestyttävä. Asiakashankinta kulkee käsi kädessä 

tunnettuuden lisäämisen kanssa. 

Kun tavoitteissa siirrytään taas yksi pykälä alaspäin päästään viestinnän 

tavoitteisiin. Ei ole väliä ovatko viestinnän tavoitteet määrällisiä vai laadullisia, 

mutta niiden on oltava konkreettisia, jotta niitä voidaan seurata ja arvioida 

(Ikävalko 1995, 16; Juholin 2010, 61). Tiedottamisen keinoin saavutetaan 

medianäkyvyyttä, mutta pelkkä medianäkyvyyden saavuttaminen on huono 
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tavoite. Pitää täsmentää, miksi sitä tavoitellaan ja miten se hyödyttää 

organisaation tavoitteita (Juholin 2010, 59-61). Julkisuuden tavoittelu on tässä 

tapuksessa asiakashankintakeino. 

Tiedotuskampanjan tuloksia ei voi ennakoida, sillä ne ovat täysin riippuvaisia 

ulkopuolisista tahoista. Tiedotussuunnitelmalla voi asettaa tavoitteita, mutta on 

kuitenkin muistettava, että määrälliset tulokset tiedetään vasta kampanjan 

jälkeen. Tämän opinnäytetyön viidennessä kappaleessa esittelen 

toimenpidetaulukon, jossa toimenpiteet ovat samalla myös tavoitteita. 

Tiedottajilla ei ole virallisia eettisiä ohjeita, mutta viestinnän ammattilaisten 

järjestö ProCom on laatinut eettisen ohjeistuksen, jota jokaisen heidän jäsenen 

tulisi noudattaa. Ohjeistuksessa mainitaan, että ProComin jäsen ei voi tehdä 

toimeksiantajansa kanssa sellaista sopimusta, joka takaisi uutiselle tai muulle 

vastaavalle viestinnälle määrällistä tulosta (ProCom 2005). 

Kirjassaan Tiedota tehokkaasti Elisa Ikävalko mainitsee, että määrällinen 

tavoite voi olla esimerkiksi oman tuotteen näkyminen viidessä päivälehdessä 

(1995, 16). Tällaisten tavoitteiden kohdalla on varauduttava siihen, että ne eivät 

välttämättä toteudu. Mikäli käsitin oikein, niin vastaavien tavoitteiden asettelu on 

eettistä niin kauan kun niiden saavuttamiseksi tehdään rehellistä työtä. 

Omalla työlläni voin tiettyyn pisteeseen asti vaikuttaa siihen miten hyvin 

tiedotuskampanja onnistuu, mutta määrälliset tulokset saadaan vasta projektin 

seurantavaiheessa. Seurannan tavoitteet on myös syytä eritellä muun 

tavoiteasettelun yhteydessä. Pitkäjänteisessä viestinnässä suunnittelu, toteutus 

ja arviointi kulkevat yhdessä kehässä, jossa ne seuraavat toisiaan jatkuvasti 

kehittyen (Ikävalko 1995, 27). Seurannan aikana ja sen jälkeen pohdin projektin 

onnistumisia ja kehitystä kaipaavia kohtia itsearvioinnin avulla. 

Tässä projektissa seurantavaiheen tavoitteina on määrällisten tulosten 

mittaamisen lisäksi mitata laadullisia tuloksia. Pyrin tutkimaan millaista 

saavutettu näkyvyys on ollut. Laadullisten tavoitteiden mittaaminen on minun 

tapauksessani miltei mahdotonta ja tavallisesti se onkin haastavaa, sillä 
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luotettavia tuloksia varten tarvitaan puolueeton arvioija tai mittari (Ikävalko 

1995, 17). 

2.2 Omana tavoitteena käytännön osaaminen 

Työlleni asetin tavoitteeksi tiedottajan työhön tutustumisen käytännössä. 

Samalla pääsin testaamaan omaa sopivuutta tehtävään, josta on aikaisemmin 

ollut vain teoriatietoa. Työn edetessä huomasin, että teoriatiedoissani on 

puutteita, joten käytännön työn rinnalle nousi myös tarkempi perehtyminen alan 

kirjallisuuteen. Kirjallisuudesta hain tietoa myös pitkäkestoisen tiedotuksen 

tekoon, sillä projektiluonteisessa työssä en päässyt kokeilemaan sitä 

käytännössä.  

Tiedottajan työstä mielenkiintoisimmat osa-alueet ovat erilaisten tekstien 

kirjoittaminen sekä tiedottajan ja toimittajan välinen suhde. Halusin myös 

tutustua suomalaiseen mediakenttään ja sen toimintatapoihin. Olenkin 

keskittynyt pääasiassa näihin asioihin tässä opinnäytetyössä.  
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3 TOIMEKSIANNON ESITTELY 

Yleensä hyväntekeväisyysjärjestöissä haetaan vapaaehtoisia ja lahjoittajia. 

Tällä kertaa vapaaehtoisia oli runsaasti, mutta asiakkaista oli puute. 

Toimeksiantaja koki, että potentiaalisia asiakkaita on runsaasti, mutta he eivät 

kohtaa palvelun kanssa. 

Vanhustyön keskusliiton tekemän tutkimuksen mukaan neljä kymmenestä 75 

vuotta täyttäneestä kärsii yksinäisyydestä jatkuvasti tai toisinaan. Tärkeimpinä 

syinä yksinäisyyteen pidetään puolison kuolemaa tai oman terveydentilan ja 

toimintakyvyn heikentymistä. (Ikääntyneiden yksinäisyys - tiivistelmä 

tutkimuksesta 2003.) 

Sosiaalisten kontaktien kohdalla määrällä ei ollut vaikutusta yksinäisyyteen 

mikäli kontakti ei täyttänyt odotuksia. Sosiaalisessa kanssakäymisessäkin laatu 

voittaa määrän. Täten myös yksinäisyyden lievittämisessä on huomioitava 

yksilön omat odotukset. (Ikääntyneiden yksinäisyys - tiivistelmä tutkimuksesta 

2003.) Vuonna 2003 julkaistu tutkimus on yhä ajankohtainen, sillä suuret 

ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle ja yksin asuvien vanhusten määrä on 

jatkuvasti kasvussa.  

3.1 Kulttuuriystävätoiminta pyörii vapaaehtoisten voimin 

Kulttuuriystävätoiminta on yksi tapa tarjota ikäihmisille mielekästä tekemistä. 

Turussa toiminta sai alkunsa vuonna 2011 ILOA!-hankkeesta. Vuonna 2012 se 

siirtyi Suomen Punaisen Ristin Turun osaston alaisuuteen. Tällä hetkellä 

kulttuuriystäviä on 25 ja toiminta on saanut niin hyvän vastaanoton, että 

lisätulijoita olisi runsaasti. Pääasiallisena tiedonlähteenä asiakkaille toimivat 

verkkosivut ja jaettavat flyerit. 

Toimeksiantajinani toimivat toiminnassa mukana olevat Punaisen Ristin 

Varsinais-Suomen piirin sosiaalisihteeri Tuija Hongisto, kulttuuriystävien 

koordinaattori Elina Rosenqvist ja Turun Lähimmäispalveluyhdisyksen Helena 



12 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Alina Peussa 

Norokallio, joka on vastuussa kultuuriystävätoiminnan tuomisesta Turkuun.  

Tässä opinnäytetyössä viittaan selkeyden vuoksi heihin kaikkiin 

toimeksiantajana, sillä he kaikki edustivat toimintaa, vaikkakin eri näkökulmista. 

Palvelun kautta ikäihminen saa koulutetun vapaaehtoisen, joka toimii turvana ja 

seurana kulttuuritapahtumissa. Toiminnasta ei koidu asiakkaalle turhan paljon 

kuluja, sillä usein hän maksaa ainoastaan oman pääsylippunsa ja yhteiset 

matkakulut.  

Vapaaehtoisten koulus takaa sen, että he osaavat tukea ja opastaa ikäihmisiä 

erilaisissa kohteissa. Vapaaehtoinen ei kuitenkaan korvaa hoitoalan 

ammattilaista tai kulttuurikohteen opasta. Kulttuuriystävät toimivat ikäihmisen 

ystävänä ja pystyvät tarjoamaan vain kevyttä hoitoapua. 

Viime vuoden aikana kulttuuriystävät suorittivat noin 100 käyntiä eri kohteisiin. 

Ystävien aktiivisuustaso vaihtelee paljon. Osa ei ole toiminut saattajana 

kertaakaan, kun taas aktiivisin jäsen on suorittanut noin neljänneksen kaikista 

käynneistä. Osasyy kulttuuriystävien passiivisuuteen saattaa olla asiakkaiden 

vähyys. 

Toiminnalla on useita yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on sovittu 

kulttuuriystävän ilmaisesta sisäänpääsystä. Tällä hetkellä palvelun piiriin 

kuuluvat muun muassa Turun Kaupunginteatteri, Turun Filharmonisen 

Orkesterin konsertit, Forum Marinum, Kaarina-teatteri ja Turun Taidemuseo. 

Kulttuurikohteille toiminnan voi nähdä hyväntekeväisyytenä, 

asiakashankintakeinona tai imagollisena hyötynä.  Toiminnasta koituu kohteille 

kuluja lipputulomenetysten ja henkilötyötuntien muodossa. 

Asiakkaat käyttävät palvelua, koska he ovat esimerkiksi saattaneet olla ahkeria 

kulttuurin harrastajia, mutta ystäväpiirin pienentymisen ja terveydentilan 

heikentymisen myötä harrastus on käynyt liian vaikeaksi. Kulttuuriystävät 

auttavat niitä vanhuksia, joita syystä tai toisesta pelottaa yksin ulos lähteminen. 

Näin he mahdollistavat kulttuurin palamisen elämään ja arkeen. 
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Perinteisessä ystävätoiminnassa on tärkeintä olla läsnä ja kuunnella. 

Kulttuuriystävät tekevät tätä myös, mutta maalausten tai musiikin ympäröiminä. 

Palvelussa on mielestäni parasta se, että ainoa kriteeri on ystävän puute. 

Yksinäisyys voi olla yhtä rampauttava kuin fyysinen vamma. 

3.2 Suomen Punainen Risti toimeksiantajana 

Suomen Punaisen Ristin toimintaympäristö ja maine olivat minulle erittäin 

tärkeitä toimeksiantajan valinnassa. Opinnäytetyö on opiskelijan viimeinen työ 

ennen työelämään siirtymistä ja halusin käyttää tämän mahdollisuuden 

tarjoamalla omaa ammattitaitoani voittoa tavoittelemattomalle organisaatiolle. 

Vapaaehtoisten motiiveja osallistua SPR:n toimintaan on tutkittu ja niitä olivat 

muun muassa halu auttaa, SPR:n arvomaailma, itsetunnon kohotus, mukava 

yhdessäolo ja ammatillinen kehittyminen (Vuokko 2004, 57).  Omaa työtäni ei 

voi luokitella vapaaehtoistyöksi, sillä opiskelijana saan työstäni opintopisteitä ja 

opintotukea. Koin kuitenkin saavani työstäni samanlaisen hyödyn, mitä 

vapaaehtoisetkin saavat. Työn tekeminen ilman erillistä korvausta oli minusta 

itsestään selvää jo organisaation luonteen vuoksi. 

Työntekijän näkökulmasta Punaisen Ristin kaltaisen suuren ja vanhan 

organisaation kanssa työskentelyssä oli sekä etua, että haittaa. Tiedottajalle 

suuri etu on Punaisen Ristin vankka ja positiivinen maine. Oli tärkeää pitää 

mielessä Punaisen Ristin arvot ja yhteiset viestintäohjeet, jotta en olisi omalla 

toiminnallani vahingoittanut tätä mainetta. SPR:n osastojen viestinnän on oltava 

avointa, luotettavaa ja sen on tapahduttava ajoissa riippumatta siitä viestitäänkö 

sisäisesti vai ulkoiseksi (SPR osasto viestii 2011, 4). 

Toinen etu on hyvin järjestäytynyt toiminta, mikä on sekin tärkeää viestinnän 

näkökulmasta. Viestinnän onnistuminen ei ole ainoastaan kiinni 

viestintätoimenpiteistä vaan esimerkiksi saatavuuden on myös oltava kunnossa 

(Juholin 2010, 29). 
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Muita hyviä puolia olivat SPR:n laaja ammattilaisten verkosto ja resurssit. 

Organisaation laajuus johtaa luonnollisesti tiettyyn hitauteen ja kankeuteen, 

mutta se oli ainoa ja vähäinen haittapuoli. 

3.3 Keinona tiedottaminen 

Tiedottaminen joukkoviestinten kautta on yksi osa markkinointia kaikissa 

organisaatioissa (Ikävalko 1995, 169). Tiedottaminen on valikoitunut 

tunnettuuden lisäämisen pääkeinoksi sen kustannustehokuuden ja 

vaikuttavuuden vuoksi. Journalistista julkisuutta pidetään vaikuttavampana kuin 

maksettua julkisuutta (Vuokkonen 2004, 174). 

Tiedottamista tehdään silloin, kun yhteisö haluaa kertoa avoimesti 

tapahtumistaan ja asioistaan. Se on yksi keino rakentaa mainetta ja 

mediasuhteita, mikä pitkällä aikavälillä voi lisätä media kiinnostusta yhteisöä 

kohtaan. (Ojanen 2003, 13.) Toimeksiantajani koki, että kaikki saavutettu 

positiivinen näkyvyys on tervetullutta ja sen hyödyt tulevat esille pitkällä 

aikavälillä. 

Tiedottaja on henkilö, joka konkreettisesti tekee tiedotustyötä. Ikävalko jakaa 

tiedottajat neljään eri ryhmään viestintätehtävien määrän, osaamisen sekä 

organisaation koon mukaan. Näitä tyyppejä ovat kokonaisvastuullinen 

tiedottaja, ammattilainen, oto-tiedottaja sekä erikoistuja. (Ikävalko 1995, 41.) 

Kokonaisvastuullinen tiedottaja laatii koko organisaation viestintäsuunnitelman, 

koordinoi sen toteuttamista ja tekee viestintää itsekin. Ammattilainen ei 

koordinoi koko organisaation viestintää, mutta laatii suuntaviivat ja tekee 

viestiätehtäviä. Oto-tiedottaja tekee tietottajan työtä oman työn ohella. (Ikävalko 

1995, 41-42.)  

Itse koen kuuluvani neljänteen kategoriaan, eli erikoistujiin. Erikoistuja vastaa 

tietyn osa-alueen viestinnästä, ottamatta kantaa muiden yksiköiden viestintään 

(Ikävalko 1995, 42).  
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Tämän tyypin tiedottajien etuna voidaan pitää sitä, että erikoistujalla on erityistä 

osaamista, jota voidaan hyödyntää laajasti. Haittana taas on toimiminen osana 

laajaa organisaatiota, jolloin on osattava pitää viestit yhtenäisinä ja pyrkiä 

välttämään aikataulujen päällekkäisyyksiä. (Ikävalko 1995, 42.) 

Suomen Punaisen Ristin sisällä viestintävastuu on jaettu alueittain siten, että 

keskustoimisto vastaa valtakunnallisesta, piirit alueellisesta ja osastot 

paikallisesta viestinnästä (SPR 2013). Turun osaston alaisuudessa osallistuin 

siis paikallisen viestinnän luontiin. 

3.4 Toiminnalle tärkeät kohderyhmät 

Kohderyhmiä määrilteltäessä Ikävalko muistuttaa miettimään omaa sanomaa 

vastaanottajien näkökulmasta. Mieti, ketkä tarvitsevat jakamaasi tietoa ja 

kenelle siitä on hyötyä. Samalla on hyvä miettiä, ketkä tietoa eivät tarvitse. 

(1995, 24.) 

Kohderyhmien tarkka määrittely on tärkeää, jotta viesti osataan suunnitella 

sopivaksi ja kohdentaa vastaanottajille, jotka ovat halukkaita sen 

vastaanottamiseen. Kaikille muille viestiminen on resurssien haaskausta. 

Resurssien ollessa muutenkin rajalliset, viestinnän kohdistaminen oikeille 

kohderyhmille nousee erityisen tärkeäksi (Ikävalko 1995, 25). 

Näiden näkökulmien pohjalta määrittelin kolme toiminnan kannalta tärkeintä 

kohderyhmää ja miten heitä on mahdollista tavoitella. Kohderyhmiä yhdisti 

paikallisuus ja he joko ovat ikäihmisiä, heidän lähipiirissään on ikäihmisiä tai he 

työskentelevät ikäihmisten kanssa. Eniten keskityn asiakkaisiin, sillä juuri 

heidän keskuudessa tunnettuutta haluttiin lisätä eniten. 

 

Kohderyhmä 1: Asiakkaat 

Tärkein kohderyhmä on palvelun asiakkaat, eli ikäihmiset. 

Kulttuuriystävätoiminnalla ei ole selkeää rajausta asiakkaiden iän suhteen, 
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mutta tiedotusta ajatellen olen asettanut rajan yli 65-vuotiaisiin miehiin ja naisiin. 

Sen tarkempaa määritelmää ei ole kokenut aiheelliseksi hakea, sillä tarkempaa 

rajausta ei ole myöskään palvelulla.  

Vuonna 1990 Turussa asui lähes 28 000 yli 65-vuotiasta ja luku on ollut 

kasvusuuntainen ainakin viimeiset 40 vuotta (Tilastokeskus 2002). Tämän 

hetken lukuja en pysty arvioimaan, mutta se on varmaa, että kasvu on jatkunut. 

Turussa asuvien ikäihmisten lisäksi kohderyhmään kuuluivat Kaarinassa 

asuvat.  

Ikäihmiset ovat ahkeria perinteisten medioiden kuluttajia. 90 % lukee lehtiä, 

katsoo televisiota ja kuuntelee radiota päivittän. (Niemelä 2006, Kariston ja 

Konttisen 2004, 102 mukaan.)  

Päivää rytmitetään erilasten medioiden, kuten TV-ohjelmien ja lehtien ympärille 

ja medialla on myös toimintaa aktivoiva vaikutus. Medioita käytetään usein 

myös rinnakkain, jolloin esimerkiksi radio tai TV on päällä samalla, kun päivän 

lehti luetaan huolellisesti alusta loppuun. (Niemelä 2006, 116-117.) 

Television ja radion kulutusta mittaavan Finnpanelin mukaan vuoden 2013 

maaliskuussa yli 65 vuotta täyttäneiden keskuudessa 20 suosituinta ohjelmaa 

olivat kaikki lähetetty joko YLE TV1 tai YLE TV2 kanavilta. Maaliskuun 

suosituimmista ohjelmista viisi oli uutislähetyksiä, joista yksi 

paikallisuutislähetys. (Finnpanel 2013.) 

Myös radiolähetyksissä YLE:n kanavat tavoittivat yli 65-vuotiaita parhaiten. 

Vuoden 2012 syyskuusta marraskuuhun YLE:n radiokanavat tavoittivat 84 % 

pääkaupunkiseudun yli 65-vuotiaista samalla, kun kaupalliset kanavat tavoittivat 

vain 16 % (Finnpanel 2012). Käytin pääkaupunkiseudun tilastoja sillä arvioin 

niiden vastaavan myös muiden kaupunkialueiden kulutustottukuksia. 

Käytännössä pääkaupunkialueen ja valtakunnallisen kulutuksen välillä ei 

kuitenkaan ollut suurta eroa. Kummassakin tilastossa Yle Radio Suomi on 

suosituin kanava ikäihmisten keskuudessa (Finnpanel 2012). 



17 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Alina Peussa 

Tilastokeskuksen mukaan 60 % 65-74-vuotiaista on internetin käyttäjiä. Tässä 

ryhmässä on havaittu suurinta kasvua viimeisen neljän vuoden aikana ja noin 

40 % heistä käyttä internettiä päivittän. Kaikista suomalaisista internetin 

käyttäjistä 79 % on käyttänyt internettiä hakeakseen tietoja tuotteista ja 

palveluista. (Tilastokeskus 2012.) 

Vaikka internetin käyttö ikäihmisten keskuudessa onkin yleistynyt haluan silti 

keskittyä perinteisiin medioihin varsinaisina tiedotuskanavina. Kulttuuriystävien 

verkkosivuille voidaan ohjata asiakkaita, jotka etsivät lisätietoja toiminnasta. 

Kohderyhmä 2: Omaiset 

Omaisten määrittely omaksi ryhmäksi on tärkeää, sillä heillä saattaa olla 

vaikutusta ikäihmisten käyttäytymiseen. Omasta kokemuksesta tiedän, että 

joskus ulkopuolinen palvelu on ainoa tapa tarjota apua omalle läheiselle. 

Apukeinoja etsitään aktiivisesti tai sitten kiinnitetään huomiota aiheesta 

käytävään yleiseen keskusteluun. On siis mahdollista, että omaiset ohjaavat 

ikäihmisiä kulttuuriystävätoiminnan pariin. 

Tälle ryhmälle on vaikea kohdistaa viestintää, sillä siihen kuuluu laaja joukko 

ihmisiä lapsista lapsenlapsiin. Iältään he ovat 20-60-vuotiaita, mikä on 

ikähaarukkana käytännössä katsoen hyödytön. Heidän tavoittamiseen 

käytetään samoja medioita kuin ikäihmisten tavoittamiseen. Poikkeuksena on 

internet, jonka aktiivisempia käyttäjiä he ovat. 

 

Kohderyhmä 3: Vanhustenhuollon ammattilaiset 

Terveyden- ja vanhustenhuollon ammattilaiset ovat osa ikäihmisten arkea. 

Heillä on mahdollisuus toimia neuvonantajina vanhuksille, joilla ei välttämättä 

ole muita kontakteja ulkomaailmaan. 

Opinnäytetyöni toimeksiantajalla on hyvät kontaktit tähän kohderymään, joten 

oma osallistumiseni tämän kohderyhmän tavoittelussa jää kirjoitetun tiedotteen 

tasolle. Toimeksiantaja muokkaa tiedotetta oman näkemyksensä mukaan. 
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Toissijainen kohderyhmä: kulttuuriystävät 

Viestintää tehdessä on muistettava nykyisin kulttuuriystävinä toimivat, vaikka 

viestintä ei olekaan suunnattu heille. Heidät kuitenkin mainitaan viestinnässä, 

joten on tärkeää, että he kokevat viestinnän positiiviseksi. Vapaaehtoiset ovat 

SPR:n toiminnan perusta, joten heitä on kohdeltava kunnioittavasti. Missään 

vaiheessa kulttuuriystäviä ei voi saattaa huonoon valoon. Vaikka 

vapaaehtoishaku ei ollut ajankohtaista, kulttuuriystäviksi haluavien suuresta 

määrästä ei myöskään voinut tehdä liian isoa asiaa. Mielestäni se olisi saattanut 

vaikuttaa negatiivisesti vapaaehtoiseksi haluavien intoon. 
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4 MEDIAMYLLYSSÄ PYÖRIVÄT AIHE, MEDIAT JA 

AJANKOHTA 

Tässä kappaleessa käsiteltävät asiat toimivat suunnitelmana toteutettaville 

toimenpiteille. Suunnitelman pohjaksi poimin ajatuksen alati pyörivästä 

mediamyllystä. Mediamylly koostuu kolmesta eri elementistä: aiheesta, 

medioista ja ajankohdasta. Jokaista jutunaihetta suunniteltaessa valitaan yksi 

elementeistä ja katsotaan miten se vaikuttaa muihin. (Lappalainen & Laakso 

2011: 95.) 

Tässä projektissa kaikki kolme elementtiä olivat avoinna, joten minulla oli 

vapaus valita yksi niistä ensimmäiseksi työstettäväksi. Valitsin aiheen, sillä koin 

sen olevan tärkeä kohderyhmää tavoiteltaessa. Käytännössä siis päätin ensin 

aiheen, sen jälkeen valitsin mediat ja lopuksi ajanohdan, mutta periaatteessa 

olisin voinut valita minkä tahansa muun elementin ja hioa loput sen mukaan. 

4.1 Aihe 

Tyypillisesti uutinen kertoo jotain uutta, yllättävää ja yleisellä tasolla merkittävää 

(Ojanen 2003, 20). Seuraavat uutiskriteerit vaikuttavat siihen, miten paljon 

arvoa uutisella on ja miten helposti se ylittää uutiskynnyksen: ajankohtaisuus, 

suuruus, odotettavuus tai odottamattomuus, kiinnostavuus, tärkeys, selkeys ja 

ymmärrettävyys, dramaattisuus, ristiriitaisuus, erilaisuus ja kuriositeetti, 

läheisyys, inhmillisyys sekä tunnettut henkilöt ja instituutiot. (Ikävalko 1996, 86.) 

Tämän opinnäytetyön teon aikana kultuuriystävätoiminnassa ei ollut selkeää 

uutisoitavaa aihetta, joten minun oli kehiteltävä sellainen itse. Projektin alussa 

minulle ei vielä ehtinyt kertyä tarpeeksi tietoutta toiminnasta, joten ensimmäiset 

uutisideani syntyivät perusolettamuksista. En täysin ymmärtänyt toiminnan 

periaatteita, joten linkitin sen silloiseen keskusteluun vanhustenhuollosta. 

Vuoden 2013 alussa käytiin vilkasta keskustelua vanhustenhuollon 

puutteellisuudesta ja resurssipulasta. 
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Pyrin sitomaan kulttuuriystävätoiminnan ajankohtaiseen aiheeseen, joten kysyin 

yhdeltä toimeksiantajistani, millä tavalla kulttuuriystävät helpottavat alalla 

vallitsevaa resurssipulaa. Toimeksiantajani korosti, että kulttuuriystävät eroavat 

suuresti vanhustenhuollon ammattilaisista. Ystävän ja asiakkaan suhde on 

täysin eri kuin hoitajan ja asiakkaan suhde. Ikäihmisen ja kulttuuriystävän 

suhteessa on kyse nimenomaan ystävyydestä, kokemuksen jakamisesta ja 

kahden ihmisen kanssakäymisestä. Ystävän tarkoitus ei ole korvata 

hoitohenkilökunnan palveluja, vaan tuoda arkeen kulttuurielämyksiä, joihin 

ikäihminen on mahdollisesti tottunut, mutta ei terveydentilan tai seuranpuutteen 

vuoksi enää kykene itsenäisesti tekemään. Skandaalinhakuinen ”vapaaehtoiset 

tekevät ammattilaisten työt” -uutinen oli siis heti pois laskuista. 

Mietin millä muilla tavoilla kulttuuriystävätoiminnasta voisi saada aikaan uutisen. 

Kenellä toiminnassa mukana olevalla on mielenkiintoinen tarina kerrottavana? 

Kenen haastattelu on mielenkiintoinen, toiminnan vetäjän, asiakkaan vai 

kulttuuriystävän? Onko mahdollista saada lausunto julkisuuden henkilöltä? 

Kuka tämä julkisuuden henkilö voisi olla? Politikko vai viihteen ammattilainen? 

Käytin aiheiden suunnitteluun ja pohtimiseen eniten aikaa, sillä koin sen 

tärkeimmäksi tehtäväksi. Huonolla aiheella olisi ollut turhaa lähestyä medioita, 

sillä aiheen läpimenon todennäköisyys laskisi.  

Uutisen rauhallinen miettiminen on suositeltavaa ja uutisaineiston keräämiseen 

on hyvä käyttää rauhassa puoli vuotta. Työn saa tehtyä kuukaudessakin, mutta 

kahdessa viikossa tehty työ on selvää hätäilyä. Aikaa on käytettävä asioiden 

kypsymiseen, sanastojen täsmentymiseen ja virkkeiden tiivistymiseen. 

(Lappalainen & Laakso 2011, 72) Itse käytin näihn asioihin lopulta melkein kaksi 

kuukautta, vaikka olin alun perin arvioinut, että aikaa kuluisi huomattavasti 

vähemmän. 

Niin sanottun perinteisen uutisen sijaan lähdin tutustumaan muuntyppisiin 

uutisiin. Taustoittava uutinen kertoo yhteiskunnan ilmiöistä ja human interes -

aiheinen uutinen käsittelee vähemmän dramaattisia, mutta silti mielenkiintoa 

herättäviä aiheita (Ojanen 2003, 21-22). 
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Suomen Punaisen Ristin Miten erotumme eduksemme? – Osasto viestii -

ohjeistus neuvoo nostamaan esiin työntekijöiden tarinoita human interes –

uutisiksi. Human interes -uutista luonnehditaan pehmeäksi uutiseksi. Se 

lukeutuu paikallislehtien uutiskriteereihin paikallisuuden, maakunnallisuuden, 

innovaatioiden ja uutuuksien oheella. Tavanomaisen uutisen uutisarvoa on 

mahdollista kohottaa värikkäillä yksityiskohdilla ja vetoamalla tunteisiin.  (SPR 

2013.) 

Mieleeni oli jäänyt ensimmäisessä suunnittelupalaverissa mainittu erityisen 

ahkera kulttuuriystävä, joka oli suorittanut neljänneksen kaikista 

asiakaskäynniestä. Aihe jäi muhimaan ideatasolla, kunnes lopulta päätin, että 

aihe saattaisi olla kiinnostava ja inhmillinen. Tiedotteen aihe olisi siis Anna-Liisa 

Frilander, Turun ahkerin kulttuuriystävä. Kappaleessa viisi kerron tarkemmin, 

miten idea hioutui lopulta tiedotteeksi. 

Riskianalyysi 

Kaikessa viestinnässä on omat riskinsä. Vaikka tässä tapauksessa on kyse 

lähtökohtaisesti positiivisesta aiheesta ja pehmeästä uutisesta, on silti olemassa 

riski, että valittu aihe käännetään negatiiviseksi. Professori Osmo A. Wiion lait 

ihmillisestä viestinnästä on tarkoitettu osoittamaan viestinnän kompastuskiviä 

(Wiio 2009, 9). Kokoelman toisen lain mukaan, jos sanoma voidaan tulkita eri 

tavoin, niin se tulkitaan tavalla, josta on eniten vahinkoa (Wiio 2009, 61). 

Sovimme jo etukäteen toimeksiantajan kanssa aiheista, joita ei voi käyttää. 

Esimerkki sellaisesta aiheesta on ilmoitus asiakkaiden puutteesta. 

Toimeksiantaja koki, että se voidaan kääntää negatiiviseksi. 

Toinen huomioon ottamisen arvoinen riski on aiheen liiallinen mainosmaisuus. 

Tiedottaminen on helppo sekoittaa mainostamiseen ja etenkin palvelusta 

tiedottamisessa ollaan vaarassa mennä mainostamisen puolelle, mikäli 

todellinen uutisarvo puuttuu. Toimittajan silmissä tällainen tiedottaminen on 

vailla uskottavuutta ja siitä on runsaasti ylitarjontaa. (Ikävalko 1995, 174). 
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Yhtäläisyydet uutisten ja elokuvien käsikirjoitusten välillä 

Tämän opinäytetyön teon alettua olin opskellut audiovisuaalista viestintää, eli 

elokuvien tekoa jo seitsemän vuotta. Elokuvien teossa olen keskittynyt 

nimenomaan tuottajan rooliin. Uskon, että tällä taustalla oli suuri merkitys 

miettiessäni aiheita ja niiden kiinnostavuutta. 

Elokuvan yksi tärkeimmistä elementeistä on käsikirjoitus. Jokaisella tuottajalla 

on omat toimintatapansa, mutta itse koen että yksi tuottajan tärkeimmistä 

tehtävistä on arvioida käsikirjoituksen kiinnostavuutta katsojien näkökulmasta. 

Itse olen ankara arvioimaan elokuvien kiinnostavuutta muutamien lauseiden 

mittaisten synopsisten, eli kuvausten perusteella. Pari lausetta riittää kertomaan 

onko elokuva katsomisen arvoinen vai eikö se ole. Samalla tavalla uutisotsikko 

joka saa ihmiset kiinnostumaan tai sitten ei. 

Elokuvan teossa on mielestäni tärkeää, että elokuva tehdään yleisöä, eikä 

työryhmää vartan. Siksi minun oli luonnollista miettiä eri uutisaiheita yleisön 

näkökulmasta ja myös tarinan näkökulmasta. Samalla tavalla kuin uutinen 

kertoo muutoksesta tai uutuudesta, elokuvassa täytyy olla ratkaisua vaativa 

konflikti. Ilman konfliktia ei voi olla toimintaa ja hyvä uutinen kuvaa toimintaa. 

4.2 Media 

Median asiakkaita ovat lukijat, katsojat ja kuuntelijat. Kaikkien muiden paitsi 

Yleisradion asiakkaita ovat myös ilmoittajat ja mainostajat. (Ikävalko 1995, 72.) 

Mediavalinnoissa tärkeimmät kriteerit olivat paikallisuus ja sopivuus 

kohderyhmille. Valtakunnallisiin medioihin oli turha pyrkiä monesta eri syystä. 

Niiden uutiskynnykset ovat huomattavasti korkeampia kuin paikallisissa 

medioissa minkä lisäksi ne eivät välttämättä tavoita suunniteltuja kohderyhmiä 

yhtä hyvin. Kun puhutaan kaikille, ei puhuta kenellekään. 

Paikallisista medioista halusin keskittyä Turun Sanomiin ja YLE:n eri medioihin. 

Näiden medioiden kautta saavutettu näkyvyys olisi kaikista vaikuttavinta niiden 
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aseman ja luotettavuuden vuoksi. Niiden kautta olisi myös mahdollista 

saavuttaa laaja joukko ihmisiä.  

Sain medialistan SPR:n Varinais-Suomen piirin järjestöpäälliköltä. Lista sisälsi 

paikalliset ja lähialueen mediat. Lisäsin listaan muutamia omia vaihtoehtoja ja 

karsin pois niitä, jotka eivät mielestäni olleet sopivia. Valitsin vain Turun, 

Raision ja Kaarinan alueella vaikuttavat mediat, sillä en uskonut muiden 

alueiden kiinnostuvan aiheesta. 

Mediavalintoja tehdessäni mietin mitkä medioista voisivat olla kiinnostuneita 

SPR:stä, vapaaehtoistoiminnasta, ikäihmisten harrastuksista tai kulttuurista. 

Esimerkiksi Turun Sanomien toimituksen eri osastoista valitsin kulttuuri-, 

terveys- ja Treffi-osastot. Arvioin, että näiden osastojen toimittajat saattaisivat 

olla eniten kiinnostuneita aiheesta. Tarkistin myös, josko suurimmilla paikallisilla 

lehdillä olisi tulossa meille sopivia teemalehtiä, mutta mitään sopivaa ei 

näyttänyt olevan tarjolla. 

Tässä vaiheessa huomasin, että tuntemukseni paikallisista medioista ei ollut 

paras mahdollinen. Ainoa julkaisu mikä omasta postiluukustani kolahtaa 

säännöllisesti on Tiede-lehti. Ilmaisjakeluja luen epäsäännollisesti, joten niiden 

tuntemus oli hiukan paremmalla tolalla kuin muiden sanomalehtien. 

Päivittäislehtien verkkosivuja seuraan ahkerasti, mutta silloin aiheita tulee 

selattua oman filtterin läpi. Itselle epäkiinnostavat aiheet on paljon helpompi 

sivuttaa verkossa kuin paperilla, joten käsitykseni lehtien sisällöstä oli rajallinen. 

4.3 Ajankohta 

Tiedotuskampanjan ajankohdalla voi olla erittäin suuri merkitys kampanjan 

onnistumisen kannalta. Tämän projektin osalta uutinen ei ollut sidottu aikaan, 

mutta minun oli silti huomioitava muita ajankohtaa liittyviä seikkoja.  

Suomen Punainen Risti on aktiivinen viestijä enkä halunnut lähteä kilpailemaan 

huomiosta valtakunnallisten kampanjoiden kanssa. Toimeksiantajani 

vakuuttivat, että SPR:n muulla näkyvyydellä ei pitäisi olla vaikutusta tähän 
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kampanjaan. SPR:n aiheet voivat niin erilaisia, että niillä ei käytännössä ole 

vaikutusta toisiinsa. Esimerkiksi ystävänpäivänä oli runsaasti uutisointia 

ystävätoiminnasta mikä olisi saattanut olla hyvä tai paha asia kulttuuriystävien 

näkökulmasta. Päätin kuitenkin olla käyttämättä ystävänpäivän tuomia 

mahdollisuuksia, sillä koin, että toimittajille olisi saattanut syntyä ystävä-ähky. 

Lopullinen tiedotteen ajankohta määräytyi tiedotteen valmistumisen mukaan. 

Julkaisin tiedotteen pian sen valmistumisen jälkeen.  

4.4 Toimenpidetaulukko 

Tiedotussuunnitelmaa muotoutui toimenpidetaulukoksi, johon kokosin mediat, 

kohderyhmät, ajankohdat ja aiheet. Liitteenä on taulukon yksinkertaistettu 

versio, jossa näkyvät toteutuneet toimenpiteet. 

Taulukko oli hyvä työkalu kaikkien eri toimenpiteiden hahmottamiseen ja sen 

avulla näin millaisia medioita ollaan tavoittelemassa ja mitä kohderyhmiä nämä 

mediat tavoittavat. Taulukosta näin, että eri kohderyhmien tavoitteluun on 

suunniteltu tarpeeksi toimenpiteitä.  
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5 TIEDOTTAJAN PELIKENTTÄ 

Suunnittelun ja teoriaopintojen jälkeen oli aika toteuttaa toimenpiteet. 

Tiedotteen aiheeksi valikoitui kulttuuriystävä Anna-Liisa Frilander, joten saatoin 

alkaa kirjoittamaan tiedotetta. Ensin kerron kuitenkin kirjoittamastani 

kulttuuriystäväaiheisesta artikkelista. Sekä artikkeli, että tiedote löytyvät tämän 

työn liitteinä. 

5.1 Tiedottaja voi olla myös toimittaja 

Minulle avautui mahdollisuus luoda viestintämateriaalia ja tutustua paremmin 

kulttuuriystävätoimintaan, kun sain kutsun Turun taidemuseon järjestämälle 

opastetulle museovierailulle. Vierailun tarkoitus oli päivittää kulttuuriystävien 

koulutusta uuden näyttelyn osalta. Koin, että vierailu on hyvä mahdollisuus 

luoda artikkeli, jonka avulla asiakkaille voisi kertoa toiminnan yksityiskohdista ja 

kuvien avulla näyttää, millaisia ihmisiä toiminnassa on mukana. Opastetun 

kierroksen aikana tein muistiinpanoja ja otin valokuvia, joissa ei 

pettymyksekseni saanut näkyä upeita värikkäitä tauluja. Pyysin myös 

muutaman kommentin kierroksen vetäneeltä oppaalta. 

Artikkelissa oli tärkeää korostaa vierailun tärkeyttä koulutuksen kannalta, sillä 

vastaavat vierailut saattavat tuntua epäoikeudenmuksisilta muuntyyppisten 

vapaaehtoisten silmissä. Perinteistä ystävätoimintaa harjoittavat eivät pääse 

ilmaisille vierailuille erilaisiin kulttuurikohteisiin. 

Kiinnitin erityistä huomiota artikkelin otsikointiin, sillä verkkoartikkelin on 

sovelluttava myös silmäilijöille, eli kärsimättömille lukijoille. Itse tekstin 

kirjoittaminen ei asettanut turhan isoja haasteita, mutta kirjoitusnopeudessa on 

vielä parantamisen varaa. 

Artikkeli eroaa tiedotteesta siltä osin, artikkeli voi olla viihdyttävä, kun taas 

tiedote on puhdasta tietoa vailla näkökulmaa. Tiedotteen ja artikkelin otsikot on 

hyvä kirjoittaa huomiota herättävästi. Artikkelin otsikko voi olla siten huomiota 
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herättävä ja salaperäinen, että lukijalla herää halu lukea teksti. Tiedotteen 

otsikko ei voi olla salaperäinen, sillä toimittaja ei osta sikaa säkissä 

(Lappalainen & Laakso 2011, 54). 

 

5.2 Tiedotteen kirjoittamisen taito 

Toimittajamainen työnkuva jatkui, kun tiedotteen kirjoittaminen tuli 

ajankohtaiseksi. Hankin tiedot tiedotetta varten haastattelemalla kulttuuriystävä 

Anna-Liisa Frilanderia. Valmistauduin haastatteluun laatimalla muutamia 

kysymyksiä koskien hänen ja hänen asiakkaidensa motiiveja osallistumiseen. 

Muutamalta luokkatoveriltani hain vinkkejä siitä, mikä heitä kiinnostaisi 

kulttuuriystävätoiminnasta. He halusivat tietää miten palvelu käytännössä toimii, 

joten pyysin Frilanderia kuvailemaan tyypillisen asiakastapaamisen kulun. 

Muutamien tukikysymysten varassa haastattelu kesti 30 minuuttia. Tallensin 

haastattelun nauhurilla ja myöhemmin litteroin sen, eli puhtaaksikirjoitin 

äänitallenteen tekstiksi. Litteroinnista poimin ensin kaikki haastattelun aikana 

esiin tulleet mielenkiintoiset asiat. Asioiden poimimisessa koitin tasapainotella 

toimittajaa kiinnostavien ja mainosmaisten asioiden välillä. Kulttuuriystävien 

sijasta päätin keskittyä Anna-Liisa Frilanderiin. Arvioin, että nimenomaan 

ihminen ja hänen tarinansa olisi toimittajalle kiinnostavia. 

Asioiden jäsentelyssä käytin hyödykseni Elisa Ikävalkon neuvoja. Hän kehoittaa 

ensin vastaamaan kysymyksiin kuka, mikä, mitä, missä, milloin, miksi, miten ja 

millaisin seurauksin. Vastasin kysymyksiin lyhyeksi, minkä jälkeen ne oli 

laitettava omasta mielestä tärkeysjärjestykseen. (1999, 249.)  

Itselleni tärkeimmiksi kysymyksiksi muodostuivat kuka, miksi ja millaisin 

seurauksin, joiden pohjalta ydinasiakseni muodoistui: Anna-Liisa Frilander on 

SPR:n kulttuuriystävä, eli vapaaehtoinen, joka saattaa ikäihmisiä 

kulttuuririentoihin. Sairaus vei Frilanderin varhaiseläkkeelle, mutta 

vapaaehtoistoiminta korvasi työn ja vei mukanaan. Turun ahkerampana 
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kulttuuriystävänä Frilander toimii ikäihmisten saattajan keskimäärin jopa kerran 

viikossa. 

Alussa hieman arastelin Frilanderin henkilökohtaisista asioden kertomista, 

mutta järkeilin lopulta, että hän olisi jättänyt kertomatta asioita, joita hän ei 

halunnut julkisuuteen. Varmistin asian kuitenkin vielä Frilanderilta itseltään. Hän 

teki lopulliseen tekstiin joitakin pieniä muutoksia, mutta muuten häntä ei 

haitannut henkilökohtaisista asioista kertominen. 

Tiivistämisen jälkeen minulla olikin sitten vaikeuksia laajentaa tekstiä 

kokonaiseksi tiedotteeksi, joten palasin jälleen litteroinin pariin. Litteroinnista 

hain asioita, jotka tukivat ydinasiaani. 

Tekstiä pääsee asettelemaan tarkkaan rakenteeseen, kunhan aihe on ensin 

hiottu täysin loppuun. Juha Lappalainen ja Pekka Laakso neuvovat, että 

tiedotteen teossa ensin täytyy artikuloida ja vasta sitten argumentoida (2011, 

59). Eli ennen kuin upotaan itsekehun ja mainoslauseiden suohon, on ensin 

syytä selittää, mitä tarkalleen ottaen ollaan kehumassa. 

Artikulaation ansiosta toimittajat ja heidän edustamien medioiden loppukäyttäjät 

ymmärtävät mitä haluat heille sanoa. Toimittajat eivät osta sikaa säkissä ja 

pettyvät myös, jos säkistä ei löydykään luvatunlainen sika. Oma asia on siis 

artikuloitava siten, että tiedotteessa kuvailtu sika vastaa todellisuutta. 

(Lappalainen & Laakso 2011, 60.) 

Kirjassaan Kirjoita kiinnostavasti Taina Uimonen kehoittaa kirjoittamaan 

konkreettisesti ja kaunistelematta tai kiertelemättä (Uimonen 2010, 109). 

Tiedotteessa sana- ja lausevalintoihin on syytä kiinnittää enemmän huomiota 

kuin tavallisesti. Tekstistä voi kokeilla arvioida, miten hyvin sen perusteella 

lukija pystyy luomaan mielikuvan.  

Artikulaatiossa on syytä välttää tyhjiä sanoja, jotka eivät tarkoita käytännössä 

katsoen mitään: hanke, järjestelmä, teos, asumisratkaisu (Uimonen 2010, 20). 

Lista on loputon ja lisää esimerkkejä voi hakea vaikkapa eri ministeriöiden 
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verkkosivuilta tai politikkojen haastatteluista. Valtion organisaatioiden ja 

työntekijöiden vaikeaselkoiset kommunikointitavat lienevät kaikille tuttuja. 

Artikulaatiossa mietittiin vastauksia kysymykseen mikä ja argumentaatiossa 

mietitään vastauksia kysymykseen miksi. Kerrotaan miksi oma asia on 

uutisoitavan arvoinen, miksi aihe saattaisi kiinnotaa lukijoita, miksi lehden on 

syytä välittää aiheeseen liittyvää tietoa eteenpäin. (Lappalainen & Laakso 2011, 

63.) Argumentaatiota mietin jo aiheen suunnitteluvaiheessa. Halusin varmistaa, 

että valitsen aiheen, joka on kiinnostava. Tiedotteen kirjoittamisen yhteydessä 

minun oli pidettävä huoli siitä, että argumentaatio päätyy tekstiin asti.  

Tekstin rakentaminen ja muotoilu oli mielenkiintoista työtä. Itse olen 

tiivissanainen puheissani ja teksteissäni, joten minun oli helppoa kiteyttää 

asioita yksittäisiin lauseisiin ja järjestellä lauseita tärkeysjärjestykseen. Tässä, 

kuten myös muussakin tekstin luomisessa, toivon kokemuksen tuovan 

lisänopeutta.  

Tiedotteen rakenne 

Riippumatta siitä onko tiedote tarkoitettu lehdistölle vai henkilöstölle, tiedotteen 

kirjoittamiseen on olemassa selkät säännöt, joiden avulla informaatio saadaan 

välitettyä tehokkaasti. Tiedotteen tärkeimmät elementit ovat lähettäjän nimi, 

pää- ja väliotsikot, ingressi, tiiviit kappaleet, julkaisupäivämäärä ja kellonaika, 

mahdolliset taustatiedot sekä yhteystiedot, joista saa lisätietoja (Lohtaja 2007, 

104). 

Nämä elementit asetellaan järjestykseen siten, että tärkeimmät asiat tulevat 

esille ensin. Ensisilmäyksellä lukija näkee keneltä, milloin ja miksi tiedote on 

lähetetty. Mikäli lukija kiinnostuu koko uutisen tiivistävästä ja toimintaa 

kuvaavasta pääotsikosta hän lukee tiedotteen ensimmäisen kappaleen, johon 

koko asia on tiivistetty parilla lauseella. Sen jälkeen väliotsikot joko lisäävät tai 

vähentävät lukijan kiinnostusta. Lopulta, jos lukija on päässyt sivun loppuun 

asti, hänelle voi vielä tiiviisti kertoa organisaation taustatiedot (Lohtaja 2007, 

104). 
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Tässä vaiheessa siirryin kirjoittamaan SPR:n omaan kirjepohjaan, jotta osaisin 

kirjoittaa sopivanpituisen tekstin.  

Tuotetiedote yhteistyökumppaneille 

Markkinointia tukevia tiedotteita kutsutaan tuotetiedotteiksi (Ikävalko 1999, 172). 

Kirjoitin muutamia tuotetiedotteita, sillä ne tuntuivat sopivilta 

yhteistyökumppaneiden kanaviin ja sisäiseen viestintään. En edes yritänyt 

lähettää niitä uutistoimituksiin, sillä niiden lähettämisestä olis saattanut olla 

enemmän haittaa kuin hyötyä.  

Tuotetiedotteessa on syytä pysytellä ainoastaan faktoissa, sillä toimittajan 

silmissä niiden uskottavuus on heikoilla kantimilla runsaan tarjonnan vuoksi. 

Tuotetiedotteen on käsiteltävä asiaa loppukäyttäjän näkökulmasta, eikä se saa 

sortua mainosmaiseen itsekehtuskeluun. Tuotetiedotteesta syntyy harvoin 

uutinen. (Ikävalko 1999, 173.) 

Tiedote ammattijulkaisuihin 

Koin, että minulla ei ollut tarpeeksi ammattitaitoa kirjoittaa tiedotetta 

ammattijulkaisuihin, sillä niihin olisi mielestäni kaivannut julkaisuihin sopivaa 

näkökulmaa esimerkiksi kulttuurin terveysvaikutuksista tai ystävätoiminnan 

vaikutuksista vanhustenhuollon työntekijöihin. Sovimme toimeksiantajan 

kanssa, että he hoitavat yhteydenotot ammattijulkaisuihin, jolloin he voivat 

hyödyntää jo kirjoittamaani tiedotetta Frilanderista parhaaksi näkemällään 

tavalla.  
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5.3 Tiedotteen lähettämisen taito 

Huomasin jo opinnäytetyön alkuvaiheessa, että monet tiedottamisen käytännön 

asiat olivat minulle vieraita. Yksi esimerkki on tiedotteen lähettäminen. Milloin 

tiedote lähetetään? Millä tavalla ja kenelle se lähetetään? Halusin lähettää sen 

toimittajille sopivimmalla tavalla, joten tukeuduin kirjallisuuden neuvoihin. 

Toimittajat eivät pidä siitä, että heidän henkilökohtainen sähköpostinsa täyttyy 

tiedotteista, joten lähetin omani pääasiassa toimitusten yleisiin osoitteisiin 

(Ojanen 2003, 57). Ainoastaan siinä tapauksessa, jos muuta osoitetta ei ollut 

tarjolla lähetin sen jonkun henkilökohtaiseen osoitteeseen. 

Tärkein asia, mitä kirjallisuudesta paljastui on se, että tiedotetta ei saa lähettää 

liitetiedostona. Olin niin keskittynyt noudattamaan Punaisen Ristin graafista 

ohjeistusta, että melkein lähetin tiedotteen liittenä virallisessa kirjepohjassa. 

Vaikka tiedote näytti hienommalta virallisessa pohjassa, niin hyväksyin silti sen 

tosiasian, että osa toimituksista ei todennäköisesti avaa lähettämääni liitettä 

virusuhan, yhteensopivuusongelmien tai ajan puutteen takia (Ojanen 2003, 57). 

Ongelmia saattaa tulla etenkin siitä, jos toimittat käyttävät mobiililaitteita, 

sähköpostien lukemiseen. 

Lienevätkö tiedotepohjat hienoine logoineen ja muotoiluineen muinaisjäänne 

ajoilta, jolloin tiedotteita lähetettiin vielä postitse ja fakseilla? Nykyisin en näe 

niille muuta tarkoitusta kuin ehkä sisäisessä tiedotuksessa, jolloin pohjaan 

asetellun tiedotteen voi lähettää liitteenä tai tulostaa ilmoitustaululle. 

Liitin siis tekstin sähköpostin viestikenttään ja muokkasin teksin otsikoiden 

fontteja huomiota herättävimmiksi. Toimittajien olisi helppo kopioida tiedote 

oman tekstinsä pohjaksi tai rungoksi (Ojanen 2003, 57). En kirjoittanut erillistä 

esittelytekstiä, sillä tiedote sisälsi jo kaiken olennaisen, enkä halunnut 

vastaanottajien tuhlaavan aikaa niin sanottuihin turhuuksiin. 

Viestikenttään kirjoitin: ”Kulttuuriystävä palauttaa kulttuurin ikäihmisten arkeen”. 

Näin jälkikäteen ajatellen otsikko olisi voinut olla mielikuvituksellisempi, sillä 
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viestikenttää kannattaa käyttä rohkeasti ja mielikuvituksenkin käyttö on sallittua 

(Lappalainen & Laakso 2011, 54) 

Kirjallisuudesta sain vinkin, että maanantaisin ja tiistaisin uutisrintamalla on 

hiljaisempaa johtuen organisaatoiden tavoista julkista tiedotteita. Tiedotteita 

työstetään viikolla ja julkaistaan perjantaihin mennessä (Lappalainen & Laakso 

2011, 76.) Käytin tietoa hyväkseni ja lähetin tiedotteen maanantaina aamulla 

noin kello 8.30. Sitten jäin odottamaan yhteydenottoja. 

5.4 Mediasuhteet 

Tilanteesta riipuen toimittajan ja tiedottajan intressit ovat joko samansuuntaiset 

tai täysin vastakkaiset (Ikävalko 1999, 77). Toisinaan tiedottaja koittaa salata 

asioita, jotka toimittaja mielellään saattaisi koko kansan tietoisuuteen. 

Ideaalinen tilanne on kuitenkin sellainen, jossa tiedottajalla on tarjolla 

mielenkiintoinen aihe, josta toimittaja haluaa kirjoittaa uutisen. 

Hyvä tiedottaja on toimittajan kollega, joka nopeuttaa tiedonsaantia ja takaa 

pääsyn oikean informaation äärelle ja oikeiden ihmisten luokse (Ikävalko 1999, 

78). Tällä toimintaperiaatteella pyrin itsekin tekemään työni. Mietin toimittajaa 

yhtenä kohderyhmänä ja pyrin pitämään mielessä heidän työnsä erityispiirteet. 

Toimittajat ovat erityisen taitavia erottamaan puffeja uutisista. Puffi on 

journalistiseen muotoon väännetty piilomainos, jolla yritykset koittavat saada 

ilmaista mainontaa (Ojanen 2003, 22). Jo pelkästään lukemalla journalismin 

eettiset ohjeet pystyy hahmottamaan toimittajan työtä paremmin. Toimittaja ei 

tee markkinoinita ja mainosmaiset tiedotteet menevät suoraan roskikseen. 

Lisäksi on syytä ymmärtää, että oma asia on toimittajalle vain yksi monista, 

joten liiallista tuputtamista tulisi välttää (Ikävalko 1999, 87).  

Toimittajan näkökulmasta tiedottajat voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin: todella 

tärkeään, hyödylliseen ja näkymättömään. Todella tärkeä tiedottaja tuntee 

toimittajat ja näiden työn ja on säännöllisesti yhteydessä ylläpitäen suhteita. 

Lisäponttia tämä tiedottajan työhön tuo korkea asema organisaatiossa. 
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Hyödyllinen tiedottaja tekee kaikin puoli yhtä hyvää jälkeä, kuin edellinenkin, 

mutta nimikkeenä saattaa olla assistentti, jolloin hänellä on heti erilainen rooli 

toimittajan näkökulmasta. (Ikävalko 1999, 78.) 

Kolmannen kategorian tiedottaja tekee hänkin tehokasta työtä, muttei ole ikinä 

suorassa kontaktissa toimittajiin. Tähän ryhmään kuuluvat aloittelevat 

tiedottajat, jotka eivät ole vielä ehtineet luoda suhteita toimittajiin. (Ikävalko 

1999, 78.) 

Nämä kolme määritelmää eivät suoranaisesti ota kantaa tiedottajien 

ammattitaitoon, joten neljäs lisäämisen arvoinen kategoria on mielestäni 

ammattitaidottomat tiedottajat. Nämä ovat oman kokemuksen mukaan muun 

työn ohella tiedotusta tekeviä oto-tiedottajia, eli heidän käytännön taitonsa ovat 

puuttelliset kokemuksen tai koulutuksen puutteen vuoksi.  Kun tällainen 

tiedottaja lähettää tiedotteen toimittajalle, niin viestikentän otiskossa lukee 

”TIEDOTE” (Lappalainen & Laakso 2011, 54). 

Itse asetun kolmannen ja neljännen ryhmän välimaastoon. Koulutusta kyllä 

löytyy ja pystyn tuottamaan viestintämateriaalia, mutta käytännön kokemus ja 

suhteiden luonti on vielä aivan lapsenkengissä.  

Koin, että oman työskentelyn kannalta oli tärkeää ymmärtää miten toimitukset 

toimivat. Toimitukset ja toimittajat saavat päivittäin tietoonsa suuri määriä 

ideoita ja ehdotuksia ja vaikka niiden karsimisessa käytetään myös selkeitä 

kriteerejä, niin välillä myös sattumalla on osuutensa valinnassa.  

Hyvätkin ideat saattavat hautautua ja hävitä, mikä on tärkeä ymmärtää, kun 

arvioi omaa työtä. Mikäli oma tyytyväisyys tehtyyn työhön painottuu liian paljon 

pelkästään tuloksiin, voi olla että tiedottajan työ osoittautuu raskaaksi, kun ison 

työn jälkeen ei ole näkyvissä toivottuja tuloksia. Työn edetessä opin 

hyväksymään sen tosiasian, että tiedottamisessa on epävarmuuden elementti, 

jonka ei saa antaa vaikuttaa omaan työskentelyyn. 

Tiedottajan lähettämät tiedotteet ja uutisvinkit saavat viestimiltä erilaisen 

vastaanoton sen mukaan, millaiset tavoitteet, suunnitelmat ja senhetkinen 
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tilanne viestimessä on (Ikävalko 1999, 72). Uutiskynnys on kuvitteelinen asia, 

jonka määrittely on vaikeaa erilaisten muuttujien takia. Samaa uutista 

kohdellaan eri päivinä ja eri toimituksissa täysin eri tavoin. Tyypillisimpiä 

uutiskynnykseen vaikuttavia asioita ovat viestimen resurssit ja toimintatavat, 

yleisön odotukset, toimittajan arvot, senhetkinen uutispäivä sekä yleinen 

uutisten tarjonta (Ikävalko 1999, 84). 

Kaikki nämä muuttujat vaikuttavat siihen, että tiedote julkaistaan joko 

sellaisenaan, muokattuna, ideana toiselle jutulle tai ei ollenkaan (Ikävalko 1999, 

84). Vaikka tiedotteesta ei synnykkään uutista juuri sillä hetkellä, siitä syntyy silti 

muistijälki tai se pistetään talteen tulevaisuutta ajatellen (Lappalainen & Laakso 

2011, 23). Tiedottamisen onnistuneisuutta voi siis mitata heti julkaistuilla jutuilla, 

tai sen voi ajatella myös olevan taustatyötä, jolla toimittajia tutustutetaan 

aiheeseen tulevaisuutta ajatellen. Hyvin kirjoitettu tiedote ei teoriassa mene 

ikinä hukkaan (Lappalainen & Laakso 2011, 23). 

Tiedotteilla voi olla myös kumulatiivista uutisarvoa, jolloin säännöllisesti 

lähetetyistä tiedotteista voi kerääntyä tarpeeksi tiedoa uutista varten (Ikävalko 

1999, 85). Säännöllisessä lähtettämisessä on tietenkin varottava 

ylikuormittamista ja informaatioähkyä, millä on todennäköisesti negatiivinen 

vaikutus toimittajan mielenkiintoon. 

  

5.4.1 Pallottelu YLE:n toimittajan kanssa 

Pääsin harjoittelemaan mediasuhteiden luontia käytänössä, kun sain käyttööni 

YLE:n toimittajan yhteysteidot. Tähän toimittajaan oli jo luotu kontaktia 

aikaisemmin. Minulla oli tiedossa, että sopivan tilaisuuden sattuessa hänellä on 

kiinnostusta tulla mukaan kulttuuriystävän ja asiakkaan kulttuurikohdekäynnille. 

Aloitin yhteydenpidon toimittajaan sähköpostilla, jossa kerroin tiiviisti tärkeimmät 

asiani. Parin päivän päästä otin yhteyttä puhelimitse ja toimittajan osoitettua 

kiinnostuksensa rupesimme sopimaan asioita eteenpäin. 
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Pääsin kokemaan toimittajan työn hektisyyden, kun yhtenä perjantai-iltapäivänä 

hän ilmoitti pystyvänsä tekemään jutun muutaman tunnin varoitusajalla. Päätin 

kokeilla asian järjestämistä, sillä vastaavanlaiset tilanteet  olivat minulle tuttuja 

edellisiltä nopeatempoisilta työpaikoilta. 

Ongelmana oli kuitenkin kahden hyvin erilaisen elämänrytmin 

yhteensovittaminen. Minulle selvisi nopeasti, että ikäihmiset tarvitsevat 

vähintään yhden päivän varoitusajan voidakseen valmistautua kunnolla 

vastaaviin tilanteisiin. Neljän eri tahon aikataulujen, eli kulttuuriystävän, 

asiakkaan, museon yhteyshenkilön ja toimittajan, yhteensovittaminen 

muutaman tunnin varoitusajalla osoittautui mahdottomaksi tehtäväksi. Loppujen 

lopuksi kaikilla osapuolilla oli ymmärrys asiasta ja päätimme yrittää uudelleen 

viikonlopun jälkeen. 

Seuraavan yhteydenoton yhteydessä sain kuitenkin tietää, että toimittajan 

aikataulu on jo täynnä ja jutun teko siirtyy viikon tai parin päähän eteenpäin. 

Opinnäytetyön aikataulusta johtuen minulla ei ollut mahdollisuutta jatkaa 

yhteydenpitoa toimittajan kanssa, mutta en koe kokemusta täysin turhaksi. 

Toivottavasti yhteydenotoistani on syntynyt positiivinen muistijälki, joka saataa 

johtaa jutun syntymiseen tulevaisuudessa. Itse pääsin kurkistamaan, miten 

toimituspalaverit ja eri viikonpäivät vaikuttavat toimittajan työhön. Näin myös 

toimittajan työn hektisyyden ja ennalta-arvaamattomuuden. Jollakin toisella 

orgaisaatiolla olisi saattanut hyvinkin olla mahdollisuus reagoida toimittajan 

aikatauluun, mutta tässä tapauksessa ei ollut. 
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6 SAAVUTETUN NÄKYVYYDEN ARVIOINTI 

Tässä kappaleessa tutkin millaisia vaikutuksia tiedotteella ja muilla 

viestintätoimenpiteillä on ollut. Seurannalla on tarkoitus luoda tai päivittää 

tilannekuvaa, muttei kuitenkaan etsiä syvällisiä vastauksia (Juholin 2010, 77). 

Itse haluan selvittää, miten toteuttamani toimenpiteet ovat käytännössä 

näkyneet joukkoviestimissä, toiminnan kotisivuilla, yhteistyökumppaneiden 

kanavissa sekä toiminnassa itsessään. 

Seurannan ote voi olla määrällinen, laadullinen tai yhdistelmä (Juholin 2010, 

77). Oman seurantani on yhdistelmä määrällistä ja laadullista, sillä seuraan 

syntyneen näkyvyyden määrää sekä kulttuuriystävien internetsivuston 

kävijämääriä. Laadullisesti seuraan kirjoitettujen artikkeleiden sävyä ja niiden 

yhteyteen mahdollisesti syntynyttä keskustelua. Seurantani kohtistuu siis 

perinteisiin medioihin ja verkkomedioihin sekä mahdollisesti sosiaalisen 

mediaan. 

Työn projektiluonteisuus johtaa siihen, että pystyn etsimään ja arvioimaan 

ainoastaan välittömiä seurauksia. Välillisten seurausten ilmeneminen vaatii 

pidemmän aikavälin. Pääasiallisesti seurannan on tarkoitus kerätä tietoa 

toimeksiantajalle. Osa tiedosta saattaa kuitenkin olla hyödyllistä vain minulle 

itselleni tämän opinnäytetyön puitteissa.  

Google Analytics -raportit 

Minulla oli käytössäni Googlen tarjoaman kävijäseurannan Google Analyticsin 

raportteja, joista käy ilmi montako kävijää kulttuuriystävien verkkosivulla on 

käynyt, milloin he ovat käyneet ja millä tavalla he ovat nettisivun löytäneet. 

Kyseiset raportit olen liittänyt opinnäytetyöni liitteiksi. 

Raporttien perusteella voin kertoa, että viimeisen puolen vuoden aikana 

kulttuuriystävien sivuille on tehty yhteensä 225 yksittäistä sivuvierailua. 

Käytännössä kävijöitä on ollut niin vähän, että yhteyksiä toimenpiteiden ja 
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sivuvierailujen välillä on hankala löytää. Joillekin kävijäpiikeille en tiedä selitystä 

ja toisaalta toimenpiteet eivät ole aina johtaneet kävijämäärien lisääntymiseen. 

Esimerkiksi tiedotteen julkaisupäivänä sivustolla ei vieraillut yhtään ihmistä, 

mutta seuraavana kolmena päivänä on yhteensä 16 kävijän piikki. 

On kuitenkin huomattavissa, että opinnäytetyöni teon aika kävijämäärät ovat 

nousseet. Toivon, että kävijämäärien lisääntyminen on toimenpiteiden ansiosta, 

mutta varmuudella ei tätä pysty todentamaan.  

Viimeisen puolen vuoden ajalta suurin osa kävijöistä on päätynyt sivustolle 

Googlen hakukoneen kautta. Seuraavaksi eniten kävijöita on tullut Punaisen 

Ristin sivuston kautta sekä suoraan kulttuuriystävätoiminnan oman osoitteen 

(http://rednet.punainenristi.fi/node/13153) kautta. Yhteistyökumppaneiden 

sivujen kautta kulttuuriystävät on löytänyt neljä kävijää. 

Opinnäytetyön teon viimeisen kuukauden aikana sivustolle päätyneet kävijät 

ovat viettäneet aikaa sivulla keskimäärin 55 sekuntia, mistä voi päätellä, että 

kävijät ovat käyttäneet aikaa sivun teksteihin tutustumiseen. Viimeisen puolen 

vuoden aikana kävijöiden sivulla keskimäärin viettämä aika on 64 sekuntia, 

joten sivulle on päätynyt asiasta kiinnostuneita ihmisiä. 

6.1 Joukkoviestimet 

Anna-Liisa Frilanderista kirjoitettu tiedote johti opinnäytetyön kuluessa yhteen 

julkaisuun artikkeliin. Artikkeli julkaistiin Aamuset-lehden Kotikylän kasvot –

osiossa. Artikkeli on liitetty tämän työn liitteisiin. 

Aamuset-lehden perusjakelu on 121600-140100 kappaletta lehtiä 

keskiviikkoisin ja lauantaisin. Ilmaisjakelulehtenä se tavoittaa nekin kotitaloudet, 

joihin ei tilata sanomalehtiä. Lehti jaetaan suurimmaksi osin Turun alueella, 

mutta myös naapurikuntiin, kuten Kaarinaan ja Raisioon. (Aamuset mediakortti 

2013.) Tarkempia tietoja lehden lukijamääristä ja -profiilista ei ole saatavilla, 

mutta olen tyytyväinen tähän tulokseen ja olimme yhtä mieltä toimeksiantajan 

kanssa, että lehti tavoittaa hyvin kohderyhmiämme.  
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Toimeksiantaja oli tyytyväinen artikkelin laatuun, sillä se kuvaa 

kulttuuriystävätoimintaa positiivisesti. Itse olen artikkeliin tyytyväinen, sillä se 

mukailee kirjoittamaani tiedotetta ja osa lauseista on suoria kopioita. Tällä 

kertaa ei siis tarvinnut pelätä julkisuuden negatiivisia puolia. 

Paperilehden lisäksi Aamuset julkaisee näköislehteä, jonka linkki julkaistiin 

pyynnöstäni Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin Facebook-sivulla, jolloin 

283 sivusta tykkääjää näki linkin lehteen omalla Facebook-seinällään.  

Linkin jaon suhteen olin hieman kärsimätön, sillä näköislehden jakamisen sijaan 

olisi kannattanut jakaa Aamuset-sivustolla julkaistu verkkouutinen, joka 

julkaistiin hieman näköislehden jälkeen. Ehkä silloin Varsinais-Suomen piirin 

päivitykseen oltaisiin reagoitu paremmin. Nyt tykkäysten määrä jäin kahteen 

kappaleeseen, joista toinen tykkäys oli omani ja toinen toimeksiantajani. 

Toisaalta kyseisen Facebook-sivun päivitysten tykkäysten määrä näytäisi 

vaihtelevan keskimäärin yhen ja neljän välillä. 

6.2 Punaisen  Ristin omat kanavat 

Projektin aikana hyödynsin mahdollisuuksien mukaan Punaisen Ristin omia 

kanavia. Kanaviin pääsy oli helppoa, mutta vastavuoroisesti arvioin, että usein 

niiden vaikuttavuus on ollut pientä. Järjestötiedotteet ovat kohdennettuja SPR:n 

aktiivisille toimijoille ja työntekijöille, joten ne eivät välttämättä tavoittaneet tässä 

opinnäytetyössä määriteltyjä kohderyhmiä. Koen kuitenkin sisäisen viestinnän 

myös arvokkaaksi viestinnäksi, jonka avulla kulttuuriystävätoiminnan kuulumisia 

kerrotaan säännöllisin väliajoin omalle väelle. 

Suurimman näkyvyyden saavutti museokäynnistä kirjoittamani artikkeli, joka 

julkasitiin järjestötiedotteen lisäksi kulttuuriystävien verkkosivulla. Verkkosivu on 

pääasiallinen tiedonvälityskanava, joten artikkelin ovat nähneet kaikki 

maaliskuun alun jälkeen sivuilla vierailleet.  
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6.3 Yhteistökumppaneiden kanavat 

Viidestä yhteistyökumppanista kahdella oli jo kulttuuriystävistä kertovaa 

infotekstiä omilla sivuillan. Tämä opinnäytetyön johdosta infoteksti lisättiin 

kahden yhteistyökumppanin sivulle ja yhteen en saanut muodostettua yhteyttä. 

Minulla ei käytännössä ollut mahdollisuutta vaikuttaa, mihin kohtaan 

yhteistyökumppaneiden sivuja infoteksti tulee. Ainoastaan Kaarina-Teatterin 

sivun näkyvyyteen olen täysin tyytyväinen. Kaarina-Teatterin etusivulla julkaistu 

tuotetiedote näkyy selkeästi heti sivulle saavuttaessa. Tiedotteen yhteydessä 

julkaistua kulttuuriystävien linkkiä on kuitenkin klikattu vain yhden kerran 

tiedotteen julkaisun jälkeen. 

Infotekstien on sijainnista riippumatta kuitenkin hyvä olla 

yhteistyökumppaneiden sivulla, jotta mahdollisimman monia asiakkaita 

pystyttäisiin tavoittamaan.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTAA 

Tässä kappaleessa tutkin sekä toimeksiantajan, että omien tavoitteiden 

toteutumista ja lisäksi pohdin työn aikana esille tulleita huomioita tiedottajana 

toimimisesta. 

7.1 Toimeksiantajan tavoitteet 

Toimeksiantajan näkökulmasta tämän työn päätavoite oli tunnettuuden 

nostaminen ja asiakasmäärien lisääminen. Tiedotustoimenpiteet eivät johtaneet 

välittömiin tuloksiin asiakasmäärissä, mutta toimeksiantaja koki, että vaikutukset 

tulevat näkymään pitemmällä aikavälillä. Tiedotustyötä pitää jatkaa 

pitkäjänteisesti. Yhtenä konkreettisen tuloksena näkyy internetsivujen 

kävijämäärien lisääntyminen. 

Osa halutuista toimenpiteistä toteutui, mutta esimerkiksi vaikuttavimpiin 

medioihin ei päästy. YLE:n tapauksessa päästiin todella lähelle, mutta 

lopputulokseksi jäi ainoastaan toimittajan muistijälki. Tulevaisuudessa osaan 

olla huomattavasti aktiivisempi tiedottaja, jotta todennäköisyys useampiin 

medioihin pääsystä kasvaisi. 

Kaiken kaikkiaan toimeksiantaja ei ollut täysin tyytyväinen saavutettuun 

näkyvyyteen, mutta koen, että työpanokseeni oltiin pääpiirteittäin tyytyväisiä. 

Olimme samaa mieltä siitä, että tiedotettava aihe oli haasteellinen. 

7.2 Itsearviointi ja pohdintaa 

Hyvän osan tämän opinnäytetyön teosta käytin tiedottajan ammattiin 

tutustumiseen. Vaikka tiedottaminen oli teoriassa tuttua, niin käytännön tasolla 

tuli vastaan monia tilanteita, joihin en vielä osannut reagoida. Todistin jälleen 

kerran itselleni, että vaikka toisen työ näyttää miten helpolta ja yksinkertaiselta 

tahansa, niin se todennäköisesti on huomattavasti monimutkaisempaa. Itselläni 
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tekemisen itsevarmuus syntyy tiedon määrästä, joten tukeuduin vahvasti 

teoriaan tilanteissa, joissa en täysin osannut toimia. 

Tämän projektin teki minulle haastavaksi selkeän uutisoitavan aiheen puute. 

Sen kuitenkin onneksi ymmärsin, että aihe on keksittävä. Pelkkää mainosta ei 

voi lähettää eteenpäin. Tässä vaiheessa oma vaatimattomuus vaikutti asiaan 

ensi alkuun, mutta se karisi pois. Itsestään ja asiastaan on tehtävä numero, jos 

haluaa saada medianäkyvyyttä.  

Opinnäytetyö on ollut minulle ensiarvoisen tärkeä oppimiskokemus ja olen 

päässyt täyttämään oppimistavoitteeni. Pääsin tekemään melkein kaikkia 

tiedottajan tekemiä tehtäviä aidossa työympäristössä. Oli mukava huomata, että 

pystyn soveltamaan koulutustani työelämän tarpeisiin. 

Oli myös mukava huomata, miten hyvin tekstien luominen itseltä luonnistui. 

Opintojeni kuluessa minua on kehuttu (tai moitittu, miten asian nyt haluaa 

nähdä) taloudellisesta kirjoitustyylistä, jossa kirjoitan sanoja säästellen ja 

tiivistäen. Huomasin, että taloudellinen kirjoitustyyli on täydellinen tiedottajan 

työssä, jolloin mahdollisimman lyhyellä tekstillä pyritään herättämään 

mahdollisimman paljon huomiota. Kiinnitin myös huomiota lähdekirjoina 

käyttämieni kirjojen kokoon. Tiivisti ja ytimekkäästi kirjoitetut kirjat olivat aivan 

varmasti tiedottajien käsialaa. 

Kirjoitusnopeutta minun on parannettava kuten jo mainitsinkin, mutta 

nykyisellään pystyn tuottamaan julkaisukelpoisia tekstejä. Parantamisen varaa 

on kuitenkin aina myös tekstien laadussa. Harjoituksen myötä sekä nopeus, 

että laatu paranevat varmasti. 

Kokemuksen myötä myös aikataulutus onnistuu paremmin, sillä minulla ei 

ennen tätä projektia ollut selkeää käsitystä eri työtehtävien kestoja ja niiden 

riippuvuussuhteista. Tämän projektin tekoon olisi ollut hyvä varata enemmän 

aikaa. Jouduin venyttämään alkuperäistä aikataulua, jotta minulla olisi tilaa 

muutoksille ja rauhalliselle harkinnalle. Vielä enemmän aikaa olisin käyttänyt 

asioiden sisäistämiseen ja aiheiden pohtimiseen. Valmiin tiedotteen olisi ollut 

hyvä ”levätä” viikon verra, että sitä olisi voinut tarkastella tuorein silmin.  
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Sain toimeksiantajalta palautetta heikosta paikallistuntemuksesta, minkä itsekin 

huomasin huonona paikallisten medioiden tuntemuksena. Tiedottajan on 

kuitenkin toimittava osana mediakenttää, joten tämän kentän tuntemus on 

tärkeää. Tiedottajan on myös oltava aktiivisempi, jotta oma asia tavoittaa 

varmasti oikea toimittajat ja päätyy siten myös eri medioihin. Pitkäjänteisten 

suhteiden syntyminen medioiden ja organisaatioiden välille on tärkeää. 

Tiedottajan työhön kuuluu yllättävän paljon suhdetoimintaa ja suhteiden 

ylläpitämistä, kun toimittajiin pyritään luomaan läheisiä kontakteja. 

Oman mediakulutuksen pohtimisen myötä käsitin, miten me käsittelemme 

nykyisin saatavilla olevia valtavia tietomääriä omien suodattimien läpi. 

Tiedonsaanti on helpompaa kuin koskaan ja sitä on saatavilla peräti ähkyyn asti 

ja ehkä juuri siksi me hakeudumme vain ja ainoastaa haluamamme tiedon 

pariin. Verkkolehtiä selaamalla on helppo sivuuttaa epäkiinnostavat uutiset, 

jolloin kokonaiskäsitys ympäröivästä tilanteesta jää helposti suppeaksi. 

Verkkolehtien ahkerasta seuraamisesta on kuitenkin ollut sen verran hyötyä, 

että osasin hahmottaa mitkä asiat ylipäätään ovat uutisia. Piti vaan muistaa 

välttää ampparimaisia uutisotsioita omissa teksteissään. Omaa 

mediatuntemustani olisin voinut parantaa kirjastossa ja tulevaisuudessa tulenkin 

tekemään niin, jos vielä joskus teen tiedottajan työtä. 

Suunnitteluvaiheessa minun olisi pitänyt paremmin huomioida mihin asiakkaat 

on viestintätoimenpiteillä tarkoitus ohjata. Oliko heidän tarkoitus soittaa, 

lähettää sähköpostia vai vierailla verkkosivulla? Puutteellisesta suunnittelusta 

johtuen viestinnässä oli jonkin verran epäjohdonmukaisuuksia.  

Omat tavoitteet ovat projektin kuluessa muovautuneet realistisimmaksi. Pääsin 

vähitellen irti ajatuksesta, että pääsen varmasti kaikkiin medioihin, kunhan vaan 

luen tarpeeksi kirjallisuutta, keksin tarpeeksi innovatiivisia ajatuksia ja teen 

muutenkin tarpeeksi hyvää työtä. Totuus on, että kirjallisuudella, hyvillä ideoilla 

ja kovalla työllä pystyy ainoastaan parantamaan onnistumisen mahdollisuuksia. 

Julkisuutta ei voi hallita, mutta sen ehdoilla voi toimia.  
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Olen tottunut arvioimaan projektin onnistumista tulosten kautta, mutta koska 

tiedotuksessa tulokset ovat epävarmoja, niin niiden varaan ei voi rakentaa 

omaa onnistumisen tunnetta. Pelkästään onnistuneen tiedotteen kirjoittamisen 

pitäisi riittää, vaikka tiedote ei johtaisikaan toivottuun medianäkyvyyteen. 

Etenkin toimeksiantajan näkökulmasta työn tulokset olivat minulle erittäin 

tärkeitä.   

Oma työpanos ei siis vielä välttämättä riitä tiedotuskampanjan onnistumiseen. 

Liian argessiivinen tyyli saattaa tuottaa huonoja tuloksia, joten on vaan 

hyväksyttävä medioiden toimintatavat. Olen oppinut hahmottamaan missä 

kulkee agressivisuuden ja passiivisuuden raja tiedotustyössä. Omaan 

toimintaan on löydettävä sopiva tasapaino ja itse olen lähtenyt passivisesta 

roolista aktiivisempaan. 
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Toimenpidetaulukko 

Media/kohde Kohderyhmä Väline Keino Aikaväli 

          

Medialista tiedotteen lähettämistä varten 

Aamuset asiakkaat, omaiset ilmaisjakelulehti Frilander-tiedote lyhyt 

Helsingin Sanomat Turku asiakkaat, omaiset sanomalehti Frilander-tiedote lyhyt 

Kaarina asiakkaat, omaiset sanomalehti Frilander-tiedote lyhyt 

KaarinanUutiset  asiakkaat, omaiset ilmaisjakelulehti Frilander-tiedote lyhyt 

Kansan Uutiset Turku asiakkaat, omaiset verkkolehti Frilander-tiedote lyhyt 

Kirkko ja me asiakkaat, omaiset ilmaisjakelulehti Frilander-tiedote lyhyt 

Kulmakunta asiakkaat, omaiset ilmaisjakelulehti Frilander-tiedote lyhyt 

MOBILE asiakkaat, omaiset ilmaisjakelulehti Frilander-tiedote lyhyt 

Radio Auran Aallot asiakkaat, omaiset radio Frilander-tiedote lyhyt 

Radio City Turku asiakkaat, omaiset radio Frilander-tiedote lyhyt 

Radio Dei asiakkaat, omaiset radio Frilander-tiedote lyhyt 

Radio Melodia asiakkaat, omaiset radio Frilander-tiedote lyhyt 

Radio Nostalgia asiakkaat, omaiset radio Frilander-tiedote lyhyt 

Radio Robin Hood asiakkaat, omaiset radio Frilander-tiedote lyhyt 

Rannikkoseutu asiakkaat, omaiset sanomalehti Frilander-tiedote lyhyt 

Suomen Tietotoimisto Turku asiakkaat, omaiset tietotoimisto Frilander-tiedote lyhyt 

TSTV asiakkaat, omaiset netti-TV Frilander-tiedote lyhyt 

Turkulainen asiakkaat, omaiset ilmaisjakelulehti Frilander-tiedote lyhyt 

Turkuposti asiakkaat, omaiset ilmaisjakelulehti Frilander-tiedote lyhyt 

Turun freelancerit asiakkaat, omaiset 
freelancer-
toimittajat 

Frilander-tiedote lyhyt 

Turun Sanomat asiakkaat, omaiset sanomalehti Frilander-tiedote lyhyt 

Tv-uutiset Aluetoimitus 
Turku 

asiakkaat, omaiset TV Frilander-tiedote lyhyt 

Unikankare asiakkaat, omaiset verkkojulkaisu Frilander-tiedote lyhyt 

Uutispäivä Demari Turku asiakkaat, omaiset sanomalehti Frilander-tiedote lyhyt 

YLE Turun Radio asiakkaat, omaiset radio, TV, netti Frilander-tiedote lyhyt 
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Punaisen Ristin kanavat 

          

Kulttuuriystävät-sivu asiakkaat, omaiset netti museoartikkeli pitkä 

Järjestötiedote Tässä ja Nyt 
2/2013 

SPR:n aktiivit netti/printtijulkaisu museoartikkeli lyhyt 

Piiritiedote SPR:n aktiivit netti/printtijulkaisu tuotetiedote lyhyt 

Varsinais-Suomen piirin 
Facebook 

asiakkaat, omaiset netti 
linkki Aamuset-
artikkeliin 

lyhyt 

          

Yhteistyökumppaneiden kanavat 

Turun Taidemuseo kohteen asiakkaat netti 
info, 
museoartikkeli 

pitkä 

Turun Kaupunginteatteri kohteen asiakkaat netti info pitkä 

Turun Filharmonisen 
Orkesteri 

kohteen asiakkaat - - - 

Forum Marinum kohteen asiakkaat netti info pitkä 

Kaarina-Teatteri kohteen asiakkaat netti tiedote pitkä 

          

Ammattijulkaisut 

Vanhustyö-lehti 
ammattilaiset, 
asiakkaat 

printti tiedote pitkä 

Suomen Senioriliike asiakkaat printti tiedote pitkä 

Vanhustenhuollon Uudet 
Tuulet 

ammattilaiset printti tiedote pitkä 

Sairaanhoitajalehti ammattilaiset printti tiedote pitkä 

          

Muut keinot 

Vapaa-aikaohjaaja, 
Runosmäki 

asiakkaat 
henkikökohtainen 
suositus 

mainos pitkä 
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Tiedote Punaisen Ristin virallisessa kirjepohjassa
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Sähköpostin viestikentässä lähetetty tiedote 

Hyvää huomenta! 

 

Suomen Punainen Ristin Turun osasto tiedottaa 8.4.2013 klo 08.30 

TURUN AHKERIN KULTTUURIYSTÄVÄ PALAUTTAA 
KULTTUURIN IKÄIHMISTEN ARKEEN 

Anna-Liisa Frilander on yksi SPR:n kulttuuriystävistä, jotka toimivat ikäihmisten 

saattajina kulttuuritapahtumissa. Frilander nauttii toiminnasta niin paljon, että hän 

vierailee erilaisissa kulttuurikohteissa asiakkaiden kanssa keskimäärin kerran viikossa. 

Pyhien aikaan hän saatta suorittaa kolme tai neljäkin käyntiä viikossa. 

Tyypillinen käynti suoritetaan asiakkaan toivomaan kohteeseen, eikä Frilander helposti 

kieltäydy kutsusta. Joissakin tapahtumissa hän käy useaman kerran ja mm. Hair-

musikaalin hän on nähnyt kolmesti. 

Työkyvyttömyyseläkkeeltä vapaaehtoistyöhön 

Viitisen vuotta sitten sairaus vei Frilanderin työkyvyttömyyseläkkeelle koulusihteerin 

työstä. Frilander koki, että hän joutui eläkkeelle aivan liian nuorena, joten toivuttuaan 

hän ryhtyi vapaaehtoistyöhön. Viimeiset kolme vuotta Frilander on toiminut 

vapaaehtoisena Turun kaupunkilähetyksen, avustajakeskuksen ja SPR:n kautta. 

Kulttuuriystävänä toimimisessa yhdistyvät auttamisen halu ja kulttuuri. Nuoresta pitäen 

Frilander on ollut ahkera kulttuurin harrastaja ja hoitanut monia perheenjäseniään. 

Toiminta on paikannut siskon poismenon synnyttämää aukkoa ja antanut keinon auttaa 

seuraa ja apua tarvitsevia rakkaan kulttuuriharrastuksen avulla. 

Lisätietoa 

Anna-Liisa Frilander, vapaaehtoinen kulttuuriystävä  

puhelin 050 564 8695 annaliisa.frilander@gmail.com 

Alina Peussa, projektitiedottaja  

puhelin 0400 673 576 alina.peussa@gmail.com 

Taustatiedot 

Kulttuuriystävät ovat koulutettuja vapaaehtoisia, jotka toimivat ikäihmisten tukena ja 

seurana kulttuuritapahtumissa. 

Toiminnan yhteistyökumppaneita ovat mm. Turun taidemuseo, Turun kaupunginteatteri, 

Forum Marinum, Turun filharmoninen orkesteri, Kaarina-Teatteri ja Turun 

konservatiorion kamarikuoro. Lisäksi on mahdollista vierailla Lehmusvalkaman 

hyvinvointikeskuksen ja Ruusukorttelin tapahtumissa. Näissä ja monissa muissa 

kohteissa kulttuuriystävän sisäänpääsy on ilmainen. Asiakas maksaa vain oman 

pääsylippunsa ja yhteiset matkakulut.

mailto:annaliisa.frilander@gmail.com
mailto:alina.peussa@gmail.com
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Artikkeli Aamuset-lehdessä 17.4.2013 
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Internetartikkeli kulttuuriystävien museokäynnistä



Liite 6 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Alina Peussa 

Näkyvyys Kaarina-Teatterin sivustolla 
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Kulttuuriystävät-sivuston kävijäseuranta 25.10.12-
26.4.13
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Kulttuuriystävät-sivuston kävijäseuranta 1.2.13-13.3.13 
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Kulttuuriystävät-sivuston kävijäseuranta 14.3.13-26.4.13 
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Kulttuuriystävät-sivuston liikenteen lähteet 25.10.12-
26.4.13

 


