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____________________________________________________________________ 

Tämän opinnäytetyön aiheena on Porin perusturvakeskuksen tilaama mediaseuranta 

tutkimus sekä sen tuloksien pohjalta tehty sisällönanalyysi. Opinnäytetyön mediaseu-

ranta keskittyi ajanjaksolle lokakuu 2013-helmikuu 2014, jolloin seurattiin määrätty-

jä lehtiä sekä kahta internetsivustoa.  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on muodostaa totuudenmukainen ja ajankohtai-

nen kuva Porin perusturvakeskuksen saavutetusta näkyvyydestä. Pääpiirteittäin tul-

laan selvittämään onko Porin perusturvakeskuksen saama julkisuus negatiivista, posi-

tiivista vai neutraalia.  

 

Opinnäytetyön tutkimus on kvalitatiivinen, koska menetelmänä työssä sovelletaan 

sisällönanalyysia.. Sisällönanalyysissa on tärkeää asettaa tutkimustuloksille tiettyjä 

rajoja ja kriteerejä. Analysoimalla pyritään saamaan selkeyttä kerättyyn aineistoon, 

jotta aineistosta voidaan tehdä luotettavia johtopäätöksiä ja tuloksia. Mediaseuran-

nassa käytettäviä kriteereitä ovat saavutetun näkyvyyden sävy (neutraali, positiivi-

nen, negatiivinen), kirjoitettujen juttujen synty joko Porin perusturvakeskuksen tie-

dotteen pohjalta tai tiedotusvälineen omasta aloitteesta sekä tarvittaessa juttutyyppien 

selvitys.  

 

Tutkimuksessa selvisi, että vaikka Porin perusturvakeskuksen mediakuva ei missään 

nimessä ole negatiivinen, jäi silti selkeästi positiivisten juttujen määrä samalla tavalla 

vähäiseksi. Voidaan sanoa, että Porin perusturvakeskuksen mediakuva painetussa 

mediassa sekä internetissä vastasi suurelta osin todellisuutta: negatiivisten juttujen 

aiheet käsittelivät usein asioita, joista Porin perusturvakeskus on varmasti tietoinen. 
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The subject of this thesis is monitoring the media output, ordered by Social Security 

Centre of Pori and a content analysis based on the results. Thesis focused on media 

monitoring for the period between October 2013 and February 2014. During that 

time certain newspapers and two web-sites were followed. 
 

The purpose of this thesis is to create a truthful and accurate image of the achieved 

visibility in printed media that Social Security Centre of Pori has received in six 

months period. In outline this thesis will investigate whether the publicity Social Se-

curity Centre of Pori has, is positive, negative or neutral. 

 

The research of this thesis is qualitative, because this work uses content analysis as 

the tool of research. It is important to set some boundaries and criteria for the re-

search results when using content analysis. In order to make reliable conclusions and 

results, they have to be analysed for that the results would be unambiguous. The cri-

terias used in this media monitoring are the quality of achieved publicity (whether 

it’s neutral, positive or negative), whether the story has been made based on a release 

made by Social Security Centre of Pori, or by the medias own initiative. And if nee-

ded, the legend of the story. (News, articles or letters to the editor.) 

 

In the research, it was discovered that even though the media image of the Social Se-

curity Centre of Pori in no means is negative, the amount of the positive stories was 

left low. It can be said, that the media image of the Social Security Centre of Pori in 

the printed media and the Internet pretty much corresponded to reality. The topics of 

the negative stories often were about subjects tha the Social Security Centre of Pori 

is surely already aware of. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tavoite 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Porin perusturvakeskuksen painetus-

sa mediassa sekä kahdessa internetsivustossa saaman julkisuuden määrää, laatua ja 

sävyä. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, kuinka moni perusturvaa koskevista 

jutuista on syntynyt Porin perusturvakeskuksen tiedotteen pohjalta tai tiedotusväli-

neen omasta aloitteesta. Opinnäytetyössä tarkastellaan ajanjaksolla 1.10.2013–

28.2.2014 Porin perusturvaa koskevaa uutisointia. Seurattavia tiedotusvälineitä ovat 

Satakunnan Kansa, Satakunnan työ, Uusi aika, Ulvilan Seutu, Merikarvia-lehti, Luo-

teisväylä, Porin seudun ilmaisjakelulehdet eli Satakunnan viikko, Uusi Pori ja Pori-

laine-lehti, sekä Yle Satakunnan ja Radio Porin verkkosivustot. 

 

Opinnäytetyön teoriaosassa avataan viestinnän strategisia tavoitteita eli sitä, miksi 

yritys viestii sekä avataan myös sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsitteitä. Käsiteltäviä 

asioita ovat myös maine ja media, uutiskynnys sekä uutisarvo, mediaseurannan käsi-

tys sekä Porin perusturvakeskuksen mediaseurannan tulosten analysointi, joiden 

avulla pyritään muodostamaan Perusturvakeskuksen mediakuva. Kaiken kaikkiaan 

tarkoituksena on selvittää, mitkä tietyistä lehdistä kirjoittavat eniten Porin perustur-

vakeskuksesta ja mihin sävyyn siitä kirjoitetaan. Näiden avulla saadaan selville, mil-

laisen mielikuvan painettu media Porin perusturvakeskuksesta antaa.  
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Opinnäytetyön keskeisiä kysymyksiä on syytä tarkastella lopullisten tulosten ana-

lysoinnissa. Aiheen kannalta keskeisessä osassa ovat seuraavat kysymykset: 

 Millainen on saavutetun näkyvyyden sävy (positiivinen, negatiivinen, neut-

raali)? 

 Kuinka moni jutuista on ollut luonteeltaan positiivinen, negatiivinen vai neut-

raali? 

 Millaisia ovat juttutyypit, joissa perusturva esiintyy (esim. pääkirjoitus, artik-

keli, uutinen, tekstiviestipalsta, yleisönosasto)? 

 Kuinka moni jutuista on syntynyt Porin perusturvakeskuksen tiedotteen poh-

jalta ja kuinka moni tiedostusvälineen omasta aloitteesta? 

1.2 Tausta 

Porin perusturvakeskus järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut Porin, Merikarvian ja 

Ulvilan asukkaille. Perusturvakeskuksen tärkeimpänä tehtävänä on edistää yhteis-

toiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta oikea-aikaisten ja 

asiakasta lähellä olevien peruspalvelujen avulla. Sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan 

siksi pääasiassa lähipalveluina, mutta osa palveluista järjestetään keskitetysti. 

 

Suoritin työharjoitteluni Porin perusturvakeskuksen sisäisissä palveluissa, jossa sain 

tehtäväkseni tehdä henkilöstön perehdytysoppaan. Harjoittelun aikana sain tehdä 

myös paljon muita erilaisia viestinnän tehtäviä ja sain kehittää omaa osaamistani 

viestinnän ammattilaisena. Harjoittelun aikana kysyin, että voisinko tehdä opinnäyte-

työn sinne ja aloimmekin miettiä sitä yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Toi-

meksiantaja koki tämän mediaseurannan tarpeelliseksi ja ajankohtaiseksi, joten sen 

johdosta myös aiheeni varmistui.  

 

Organisaatiolle on suurta hyötyä hyvästä julkisuuskuvasta sekä toimivista mediasuh-

teista. Porin Perusturvakeskuksen kaltaisen organisaation on tärkeä selvittää omaa 

julkisuuskuvaansa tällä hetkellä vallitsevan talouskriisin aikana, sillä jokainen uutis-

kynnyksen ylittänyt juttu tullaan punnitsemaan ehkä vielä kriittisemmin tällä hetkel-

lä.  
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2 VIESTINNÄN STRATEGISET TAVOITTEET 

Yrityksen tai organisaation viestinnän tavoitteiden asettaminen kuuluu viestinnän 

strategiseen suunnitteluun, koska nämä tavoitteet luovat työlle suunnan ja auttavat 

organisaatiota keskittymään oleelliseen. Voidaan siis sanoa, että viestinnän strategi-

set tavoitteet kohdistuvat yleensä niihin asioihin, joita organisaatio tavoittelee. Vies-

tinnän strategisten tavoitteiden olisi hyvä olla joltain osin konkreettisia, että niitä voi-

taisiin seurata ja arvioida. (Juholin 2010, 58, 61.) 

2.1 Miksi yritys viestii? 

Organisaatio tai yritys menestyy aina paremmin, kun se on ottanut huomioon sidos-

ryhmiensä odotukset. Yrityksen viestinnän voidaan sanoa olevan tärkeä osa sen toi-

minnan jatkuvuuden kannalta, koska yritysviestintä heijastuu tuotteiden ja palvelui-

den kysyntään. (Juholin 2013, 51.) 

 

Organisaation menestyksen ja maineen kannalta on tärkeää, että viestintä tukee orga-

nisaation toimintaa. Organisaatiolla on aina tarve niin sanotusti kertoa itsestään sekä 

välittää informaatiota toimistaan. Yrityksen viestintää miettiessä on syytä suunnata 

katse yrityksen sidosryhmiin. Sidosryhmillä tarkoitetaan niitä osapuolia, joihin yri-

tyksen tai organisaation toiminta voi vaikuttaa. Viestinnällä tässä tapauksessa on suu-

ri vaikutus. Yritys tai organisaatio viestii, jotta se pystyy ansaitsemaan olemassa 

olonsa oikeutuksen. (Juholin 2013, 52–54.) 

2.2 Sisäinen viestintä 

Sisäinen viestinnän rooli on kasvanut organisaation toimivuuden kannalta suuresti. 

Työyhteisöviestintä on nostanut merkitystään työelämän muutosten rinnalla, koska 

nykyään työyhteisöt eivät ole enää niin selkeästi rajattavissa, vaan töitä tehdään usein 

verkostoissa, tiimeissä ja projekteissa. Työyhteisön välistä viestintää tarvitaan yhä 

enemmän, sillä jokainen työyhteisössä oleva haluaa olla tietoinen kaikista tapahtuvis-

ta asioista. Olennaista on miten nopeasti ajantasainen informaatio on saatavissa sil-

loin, kun sitä organisaatiossa tarvitaan. Suurempia viestinnän muutoksia kaivataan, 

jos organisaatio tai yritys laajentuu ja se alkaa toimia eri kulttuurien kanssa. Vaikka 
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haasteita olisi kohdattavana, kulttuurilliset erot on huomioitava, jotta työyhteisön 

viestintä pysyisi samanlaisena. (Juholin 2009, 140–141.)  

 

Yksi hyvä sisäisen viestinnän kanava on sisäinen verkossa toimiva intranet, joka luo 

viestintäkulttuuria työyhteisön välille. Mikäli intranet ja sen käyttö on rakennettu oi-

kein, se voi mullistaa yrityksen sisäisen viestinnän. Intranet on kehittynyt uudenlai-

seksi virtuaaliseksi työskentely-ympäristöksi, jossa työtekijät voivat opiskella, suun-

nitella, tehdä yhteistyötä sekä jakaa ajatuksia. Tärkeintä intranetin käytössä ja suun-

nittelussa on muistaa, että se on työväline ja työympäristö, joka toimii työyhteisön 

sisäisenä viestintäkanavana, ei hakemistopuuna. (Juholin 2009, 265–266.) 

2.3 Ulkoinen viestintä 

Ulkoisen viestinnän tärkein tehtävä on ulkoisten sidosryhmäsuhteiden ylläpito. Har-

voin medioilla ja toimittajilla on aikaa metsästää aktiivisesti jokaista mahdollista uu-

tisjuttua, ja siksi Porin perusturvakeskus tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan 

aktiivisesti itse. Tämä tapahtuu ensisijaisesti mediatiedotteiden avulla. Mediatiedot-

teen tavoitteena on pitää yllä mediasuhteita sekä käsitellä juuri tapahtunutta tai pian 

tapahtuvaa, uutta tai kiinnostavaa asiaa. Usein tiedottamisesta voi muodostua rutii-

nia, mutta siksi juuri useimmin on parempi julkaista kuin jättää julkaisematta. (Juho-

lin 2013, 298.) 

 

Porin perusturvakeskuksen tiedottaminen toimii samalla tavalla: tiedotteet lähetetään 

kaikille asianomaisille medioille, joille perusturvakeskus haluaa tiedottaa. Tiedotteen 

merkittävyyden mukaan se saatetaan lähettää myös valtakunnallisille medioille, jos 

tiedotteen asiasisältö sitä vaatii.  

 

Johdonmukaiseen ulkoiseen viestintään pyrkivän organisaation kannattaa siis panos-

taa sidosryhmäviestintään. Tiedottajan ja viestinnän ammattilaisen välinen suhde on 

yksi tärkeimmistä ulkoisen viestinnän keinoista. Viestinnän ammattilainen, joka joh-

taa organisaation viestintää huolehtii siitä, että kaikki sidosryhmät ovat ajan tasalla. 

Sidosryhmien tarpeiden ylläpitämiseksi organisaation on oltava tietoinen siitä, mil-

laisia vaatimuksia ja odotuksia niillä on. Siksi organisaatiolle on hyödyllistä tehdä 
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sidosryhmäanalyysi, koska on tärkeä tietää, mille sidosryhmille riittää välitetty in-

formointi, mitkä sidosryhmät haluavat suoraa viestintää ja vuorovaikutusta, sekä ket-

kä haluavat vaikuttaa siihen, miten organisaatio toimii. (Juholin 2009, 201–202.) 

3 MAINE JA MEDIA 

 

Hyvän organisaation tai yrityksen maine on pitkäjänteistä kamppailua, kun se pyrkii 

menestymään taloudellisesti sekä johdonmukaisesti. Hyvään maineeseen pyrkivä or-

ganisaatio tai yritys tekee hyviä tekoja, koska maine perustuu tälle pohjalle. Toiminta 

on pyrittävä ohjaamaan oikeille sidosryhmille oikeaan aikaan. Hyvin sidosryhmäsuh-

teiden kautta organisaatiolle rakentuu mainepääoma. Menestyvällä organisaatiolla 

pitäisi olla aina vahva mainepääoma. (Aula & Mantere 2005, 71–72.)  

 

Maine syntyy, kun organisaatio ja sen sidosryhmät kohtaavat erilaisissa vuorovaiku-

tustilanteissa. Maine on usein hyvin tärkeä vaikuttaja sekä julkisten että yksityisten 

organisaatioiden toiminnassa, koska maine tukee organisaatioiden toimintaa. Positii-

vinen julkisuus lisää ihmisten halukkuutta käyttää organisaation palveluita tai tuottei-

ta, mikä taas vaikuttaa myös positiivisesti maineeseen. Voidaan siis sanoa, että maine 

perustuu kokemuksiin ja mielikuviin.  

 

Maine elää ajan mukana. Organisaation maineen määrittävät sen menneisyys ja ny-

kyisyys sekä minne organisaation tavoitteet ovat asetettu. Organisaatio luo itse omil-

la teoillaan ja puheillaan odotuksia, jonka pohjalta sen maine rakentuu. Maineen rat-

kaisevat tulevaisuuden näkymät sekä useiden sidosryhmien odotukset. (Aula 2011, 

14–15.) 
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3.1 Profilointi ja maineenhallinta 

Profiloinnin tarkoituksena on luoda organisaatiolle perusarvo, sillä profiloinnilla py-

ritään luomaan ja vahvistamaan haluttua imagoa. Profilointi on jatkuvaa, suunnitel-

mallista ja pitkäjänteistä, koska sen tarkoituksena on viestinnän keinoin pyrkiä vai-

kuttamaan organisaation sidosryhmien mielikuviin. Profiloinnin perussanomien tulisi 

kulkea aina mukana kaikessa viestinnässä (Kortetjärvi-Nurmi 2008, 13.) 

 

Jotkut tutkijat uskovat, että mainetta ei voi hallita, ja toiset taas uskovat, että voi. On 

kuitenkin varmaa, että viimeaikaisten yrityskatastrofien valossa organisaatio voi toti-

sesti hallita huonosti mainettaan, ja toisissa tapauksissa menettää maineenhallinnan 

kokonaan otteistaan. Yrityksien ja organisaatioiden tulisi perustaa maineenhallinta-

strategia, sillä vaikka maine usein lasketaan aineettomaksi varaksi, on se pitkällä täh-

täimellä yritykselle erittäin arvokas. Kattava maineenhallinta on maineelle, mitä ris-

kienhallinta on muille varoille. (Doorley & Garcia 2012, 8.)  

 

Organisaation sisällä tapahtuva toiminta on osa maineenhallintaa. Organisaation on 

turha pyrkiä hallitsemaan mainettaan, jos se ei tiedä mikä sen maine tietyllä hetkellä 

on. Maineenhallinta on myös osa strategista johtamista, se on pitkäjänteistä työtä, 

koska sen avulla organisaatio pyrkii ohjaamaan toimintaansa. Hyväkin maine saattaa 

romahtaa nopeasti, jos maineenhallinnan avulla ei keskitytä vaikuttamaan organisaa-

tion tärkeimpien sidosryhmien mielikuviin. Voikin siis sanoa, että pitkällä aikavälillä 

tärkeintä maineenhallinnan kannalta ovat nimenomaan mielikuvat. (Aula & Heino-

nen 2002, 212.) 

 

John Doorleyn sekä Helio Fred Garcian mukaan organisaation tai yrityksen kattavan 

maineenhallinnan kuusi pääkohtaa ovat seuraavat:  

1. räätälöity maineenhallintasuunnitelma 

o Maineenhallinnan perustyökalu on organisaation tarpeisiin räätälöity 

maineenhallintasuunnitelma. 

o Maineenhallintasuunnitelmaan kuuluvat yleisimmät pääkohdat, eli 

 innovointi 

 maineenhallinnan laatu 

 työntekijöiden taidot 
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 sosiaaliset vastuut 

 palvelun laatu 

 läpinäkyvyys 

 hallintatapa 

 yhtenäisyys (vastuullisuus, luotettavuus, uskottavuus) 

o Näistä valitaan organisaation tavoitteita parhaiten palvelevat ominai-

suudet.  

2. sisäisten ja ulkoisten konstituutioiden mainetarkastukset 

o Ensimmäisessä tarkastuksessa tarkastellaan työntekijöiden sekä joh-

don mielipiteitä organisaation nykyhetken maineesta.  

o Toisessa tarkastuksessa mitataan, kuinka organisaation ulkoiset sidos-

ryhmät näkevät organisaation maineen.  

3. maineelliset päätavoitteet 

o Organisaatio luo tavoitteita saavuttaakseen paremman aseman halu-

amillaan osa-alueilla.  

4. vastuullisuuden kaava 

o Mitataan organisaation omistautuneisuutta noudattaa maineenhallinta-

suunnitelman pääkohtia. 

5. maineenhallintasuunnitelma 

o suunnitelma, jonka pohjalta organisaatio lähtee kehittämään itseään  

o Suunnitelma sisältää maineentarkastusten tulokset, maineellisen pää-

oman määrän, realistiset tavoitteet ja mahdollisuudet sekä organisaa-

tion viestintästrategiat.  

o Tavoitteet, aikarajat, strategiat ja niin edelleen luovat organisaation 

maineenhallintasuunnitelman.  

6. vuotuiset jatkotarkastukset sekä uudelleenarvioinnit. 

(Doorley & Garcia 2012, 9-11.) 
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3.2 Maineen mittaaminen 

Maine mitataan markkinoilla. Maineen mittaaminen on tärkeää yritykselle. Kun saa-

daan selville, mitä eri sidosryhmät ajattelevat organisaatiosta ja sen toiminnasta, voi-

daan tarvittavat resurssit suunnata sinne, missä organisaatio niitä todella tarvitsee. 

Maine ei ole vain yhden sidosryhmän kannalta katsoen tärkeää selvittää, vaan hyvä 

maineen mittaaminen ottaa huomioon kaikki sidosryhmät: työntekijät, asiakkaat, 

toimittajat, alihankkijat, yhteistyökumppanit sekä kaikki muut organisaation toimin-

taan liittyvät sidosryhmät. Organisaation nykyisen maineen mittaamiseen tulisi käyt-

tää useita mittareita, joten mainetta tulee mitata ja tutkia laajasti keskeisissä sidos-

ryhmissä, kaikkien keskeisten avainhenkilöiden osalta sekä tietysti välittömän julki-

suuden osalta. (Aula & Heinonen 2002, 174–175.)  

3.3 Uutiskynnys ja uutisarvo 

Uutiskynnyksen ylittämistä ei kannata pitää itsestäänselvyytenä. Yleisiä uutiskritee-

rejä ja uutiskynnyksen ylittämiseen vaikuttavia asioita ovat mm: ajankohtaisuus, 

yleinen kiinnostavuus, laajuus, asian suuruus ja merkittävyys sekä kulttuurinen lähei-

syys. (Kantor 2007, 96–97.)  

 

Uutiskynnyksen ylittämiseen vaikuttaa uutisarvo. Mitä korkeampi on tiedotteen uu-

tisarvo, sitä todennäköisemmin se päätyy julkisuuteen. Uutisarvoa mietittäessä on 

muistettava, että paikallisesti suuri uutinen ei välttämättä saa valtakunnallisesti niin 

suurta uutisarvoa. Nykypäivän uutiskriteerit ovat muuttuneet, joten jos halutaan täh-

dätä esimerkiksi valtakunnallisiin lehtiin, on keskityttävä paljon kattavampiin aihei-

siin. (Juholin 2009, 231–233.) 

 

 

Uutisen ja arvon suhde on ehkä kaikkein hämmentävin median ja kommunikaation 

välisistä suhteista. Käsitteessä uutisarvo sanan arvon tarkoitus voi viitata kahteen eri-

laiseen asiaan: uutisen konkreettiseen arvoon tai toimitukselliseen arvoon.  Voidaan 

siis sanoa, että uutinen voi olla joko tärkeä uutinen muille tai se voi olla toimituksen 

kannalta niin sanotusti arvokas uutinen.  Toimittajan on käytävä prosessi lävitse, jos-

sa hän valitsee ja priorisoi, mitkä uutiset hän päättää valita. Perinteisesti valinta teh-
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dään vaiston tai jopa maalaisjärjen mukaan, mutta koska uutisten toimituksellisella 

arvolla on suuri merkitys, tulee toimittajien käyttää tarkkoja kriteerejä. (Jones & 

Holmes 2011, 165–166.) 

 

Uutisarvon kriteerit ensimmäisenä esittäneiden Johan Galtungin ja Mari Holmboe 

Rugen (1965) mukaan ovat 

 

1. tiheys  

2. kynnys – jutun laajuus, kuten esimerkiksi onnettomuudessa osallisena ollei-

den ihmisten määrä 

3. yksiselitteisyys sekä odottamattomuus 

4. merkityksellisyys – kulttuurillinen läheisyys 

5. yhdenmukaisuus – yhteensopivuus journalistin näkökulmien kanssa 

6. negatiivisuus – ns. huonoilla uutisilla on enemmän uutisarvoa kuin ns. hyvillä 

uutisilla. 

 

Tätä listaa ja siitä muunneltuja versioita on tuotettu jälkeenpäin useita erilaisia. 

Vaikka järjestys ei aina ole sama kuin yllä olevassa taulukossa, niillä kuitenkin kye-

tään sosiaalisesti hahmottamaan kuka, mikä ja millainen asia on uutisen arvoinen. 

(Jones P. & Holmes D. 2011, 165–166.) 

 

Myös valtakunnallinen uutistoimisto STT on listannut uutiskriteerit, joita uutistoi-

mistojen kannattaisi noudattaa. STT:n listaamat arvot antavat tukea jokaiselle uutis-

toimistolle uutisten valintaan, sillä pienikin paikallinen tapaus voi olla valtakunnalli-

sesti kiinnostava esimerkiksi poikkeuksellisuuden vuoksi.  

 

STT:n listaamat uutiskriteerit ovat seuraavat: 

1. merkitys  

- on tärkeä ennen kaikkea siksi, koska vaikutus voi olla joko talou-

dellinen, poliittinen tai inhimillinen 

2. kiinnostavuus  

- on tärkeä ennen kaikkea siksi, koska monet aiheet voivat nostattaa 

suuren keskustelun nimenomaan kiinnostavuuden vuoksi 

 



16 

 

3. yllättäväisyys  

- on tärkeä ennen kaikkea siksi, koska jonkin tapahtuman tai asian 

harvinaisuus lisää uutisarvoa 

4. ajankohtaisuus  

- on tärkeä siksi, koska kaikkien asioiden uutisarvo on suurimmil-

laan silloin, kun ne tulevat julki ensimmäistä kertaa 

5. läheisyys  

- on tärkeä ennen kaikkea siksi, koska esimerkiksi maantieteellisesti 

lähellä tapahtuneet ja tapahtuvat nostavat uutisarvoa. 

(STT.fi) 

3.4 Porin perusturvakeskuksen uutiskynnys 

Porin perusturvakeskus järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut Porin, Merikarvian ja 

Ulvilan asukkaille. Sen toiminnalla on suuri vaikutus kuntien väestöön. Mediaseu-

rannan kannalta uutiskynnyksen tarkastelu on tärkeää, koska se auttaa selvittämään, 

millaisissa tilanteissa Porin perusturvakeskus saavuttaa parhaan näkyvyyden.  

 

Mediaseurannan avulla on selvinnyt esimerkiksi se, että Porin perusturvakeskus 

esiintyy paljon Yle Satakunnan internetsivuilla sekä maakunnan lehdissä. Tämä ei 

ole tietysti mikään yllättävä havainto, sillä Satakunnan Kansa on maakunnan suurile-

vikkisin lehti ja Satakunnan Radio on Satakunnan suurin maakuntaradio. Kummatkin 

pyrkivät tekemään ja julkaisemaan uutisensa erityisesti satakuntalaisia miettien. 

 

Porin perusturvakeskuksen uutiskynnystä tarkastellessa huomattiin, että esimerkiksi 

Uusi Aika, joka on vuonna 1906 perustettu sosialidemokraattinen sanomalehti kir-

joittaa paljon juttuja Porin perusturvakeskuksesta. Myös uutisosumia sattui jonkin 

verran Ulvilan Seutu lehdessä sekä Luoteisväylä-lehdessä. Huomattavan vähän osu-

mia oli Uusi Pori lehdessä sekä Porilaine-lehdessä, minkä johdosta voi havainnoida, 

että heidän uutiskynnyksensä Porin perusturvasta on paljon suurempi kuin muilla 

lehdillä. Porin perusturvakeskuksen uutiskynnyksestä voidaan todeta, että uutiskyn-

nykseen tässäkin tapauksessa vaikuttaa uutisarvo: mitä suurempi on perusturvakes-
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kuksen tiedotteiden tai tapahtumien uutisarvo, sitä helpommin se myös pääsee julki-

suuteen. 

3.5 Mediasuhteet 

”Yrityksillä on erilaisia viestinnällisiä tavoitteita ja niiden tavoitteiden saavuttami-

seksi käytettävissä on useita erilaisia keinoja. Työkaluja mediasuhteiden ylläpitämi-

seksi on runsaasti, kuten esimerkiksi toimittajatapaamiset, tiedotustilaisuudet sekä 

säännöllinen lehdistötiedottaminen.” (Kantor 2007, 42.) 

 

Organisaation tärkein ulkoinen sidosryhmä ovat sen asiakkaat. Organisaation on kui-

tenkin lisäksi otettava huomioon myös muut sidosryhmät, joiden huomioiminen on 

olennaista mediasuhteiden kannalta. Tärkeää mediasuhteiden rakentamisessa on 

miettiä, kenelle organisaatio haluaa viestinsä lähettää? Organisaation on siis valittava 

ns. ”ydinmediansa”, josta se voi lähteä rakentamaan mediasuhteitaan. Näiden ydin-

medioiden valinnassa organisaation kannattaa unohtaa oletusarvot, sillä valittujen 

medioiden tulee tavoittaa organisaation menestyksen kannalta juuri oikeat sidosryh-

mät. Mediasuhteita ei kuitenkaan ole olemassa, jos organisaatio ei tee jatkuvaa työtä 

niiden ylläpitämiseksi. Valitettavasti monet organisaatiot ja yritykset keskittyvät me-

diasuhteisiin vain silloin, kun heillä on omasta mielestään jotain asiaa tai tiedotetta-

vaa. Parhaiten mediasuhteitansa hoitavat organisaatiot ja yritykset pitävät säännölli-

sesti yhteyttä tiedotusvälineisiin.  (Forssell & Laurila 2007, 99–104.)    

 

Verkkosivustot, uutiskirjeet sekä asiakaslehdet ovat hyvänä apukeinona, kun ajatel-

laan mediasuhteita tai että toimittaja on tekemässä juttua organisaatiosta. Toimittaja 

saattaa ensimmäiseksi katsoa, miten organisaatio tai yritys kertoo itsestään omilla 

Internet-sivuillaan. Toimittajille on tärkeää löytää organisaation internetsivuilta or-

ganisaation yleisesittely, johdon esittely, organisaation yhteystiedot sekä keskeisiä 

tunnuslukuja. (Forssell & Laurila 2007, 123.) 

 

Mediasuhteiden ylläpitämisen yksi perustyökaluista on tiedottaminen. Mikä tekee 

tiedotteesta toimivan? Tiedotteen asiasisältö on tärkeää ilmaista ytimekkäästi ja mie-

luiten mahdollisimman tiiviisti. Otsikko on ratkaiseva askel mediasuhteiden ylläpi-
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tämiseksi, koska se määrittelee herääkö toimittajan kiinnostus. Jos tiedote on tehty 

muistuttamaan uutistyyliä, sitä helpommin tiedotteen perusteella voidaan tehdä juttu. 

(Kantor 2007,44.) 

 

Monet viestinnän ammattilaiset ovat havainneet, että yksi parhaista mediasuhteiden 

ylläpitämisen keinoista ovat henkilökohtaiset suhteet. Mitä pidempään organisaation 

viestinnästä vastaava ja toimittaja ovat tekemisissä keskenään, sitä paremmin mo-

lemmat osapuolet oppivat tuntemaan toisensa. Organisaation kannalta tämä on tärke-

ää, koska se saa etuoikeuden tietää, mistä toimittaja on kiinnostunut. Kuitenkin orga-

nisaation tulisi muistaa, että toimittajat ja tiedotusvälineet ratkaisevat itse asian kiin-

nostavuuden ja painoarvon. Henkilökohtaiset suhteet eivät siis välttämättä ratkaise, 

mutta niistä on aina hyötyä mediaviestinnän kannalta. (Forssell & Laurila 2007, 106–

107.)  

 

Tiedotustilaisuudet mediasuhteiden ylläpitämisen kannalta ovat hieman hiipumassa. 

Silloin, kun toimittajat kutsutaan paikan päälle varta vasten, on uutisen oltava riittä-

vän kiinnostava, ajankohtainen ja uutiskynnyksen ylittävä. Organisaatiolla tulee olla 

näyttää jotain konkreettista merkityksellistä aihetta, jotta toimittajien kiinnostus py-

syisi yllä koko tiedotustilaisuuden ajan. Organisaation on otettava huomioon, että 

toimittajat ovat usein kovin kiireisiä, siksi tiedotustilaisuuden voi nykyisin järjestää 

niin, että toimittajat ennättävät sinne varmasti halutessaan. Tarvittavaa infoa voidaan 

antaa esimerkiksi verkossa. (Forssell & Laurila 2007, 116.) 

3.6 Painettu media 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään painettuun tekstimuotoiseen mediaan ja joltain 

osin myös internetissä olevaan mediaan. Kirjoitettu teksti on pysyvää ja siksi myös 

mahdollista lukea uudelleen useissa eri paikoissa. Voi siis sanoa, että sanomalehdet 

ovat edelleen vaikutusvaltaisia medioita, vaikka niiden tilalle pyrkii paljon muitakin 

medioita, kuten televisio, radio, internet sekä sosiaalinen media.  
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3.6.1 Sanomalehdet 

Sanomalehtiä on monenlaisia, niistä suosituimpia ovat päivittäiset sanomalehdet sekä 

viikoittaiset lehdet. Niissä julkaistaan usein uutisia, jotka käsittelevät alueen tapah-

tumia, ongelmia sekä muita uutisoitavia asioita. Monilla kaupungeilla saattaa olla 

jopa enemmän kuin yksi päivittäin tai viikoittain ilmestyvä sanomalehti. (Belch & 

Belch, 2012, 425.) Tästä hyvänä esimerkkinä ovat päivittäin ilmestyvä Satakunnan 

Kansa sekä monet muut viikoittain ilmestyvät lehdet Satakunnan alueella.  

 

Hyvän painetun lehtiuutisen tärkeimpiä pääkohtia ovat hyvä aloitus, asian johdon-

mukainen ja selkeä jutun käsittely sekä hyvä ja ytimekäs lopetus. Painetussa medias-

sa myös tärkeää muistaa kiinnostava otsikointi, väliotsikointi sekä juttujen havain-

nollinen ingressi. Painetussa mediassa kirjoittajan on oltava lukijoilleen täysin rehel-

linen. (Järvi & Vainikainen 2010, 94–95.)  

3.6.2 Sanomalehdet ja muu media 

Sanomalehtien suurin heikkous on yleensä se, että ne eivät voi päivittää tietojaan ko-

vinkaan nopeasti – kun lehti on mennyt painoon ja se on painettu valmiiksi, uutista ja 

tekstien sisältöä ei enää saa muutettua. Siksi voidaan sanoa, että lehdet ovat selvästi 

heikoimpia, kun niitä verrataan esimerkiksi televisioon, radioon tai internetiin. Nämä 

kaikki pystyvät tarjoamaan uutisia reaaliajassa, koska uutisten päivitys onnistuu mil-

loin vain. Kuitenkin voidaan sanoa, että sanomalehdet ovat vahvoilla, sillä ne voivat 

julkaista myös merkitykseltään vähäisempiä uutisia.  

 

Nykyään on tavallista, että sanomalehdillä on konkreettisen lehden lisäksi myös reaa-

liajassa toimivat internetsivut, jossa tarjotaan uutisia sähköisessä muodossa. Tästä 

hyvänä esimerkkinä toimii Satakunnan Kansa, joka päivittää juttujaan reaaliajassa 

omille sivuilleen. Opinnäytetyön aikana olen kuitenkin tehnyt havainnon, että sano-

malehdet ovat pystyneet pitämään pintansa hyvin jatkuvasti uudistuvassa teknologian 

maailmassa. Sanomalehtien vahvuuksia ovat kuitenkin helppolukuisuus sekä vaivat-

tomuus, koska usein käyttäjälle voi olla suurempi kynnys avata esimerkiksi tietokone 

ja internet sitä varten, että voisi lukea päivän uutiset. Sanomalehden lukemisessa on 
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säilynyt tietty perinne ja useimmat haluavatkin periaatteiden vuoksi lukea vain ja ai-

noastaan painettuja sanomalehtiä. 

4 MEDIASEURANTA 

Viestinnän toimivuuden, tehokkuuden ja näkyvyyden selvittämisessä voidaan puhua 

viestinnän seurannasta, arvioinnista, luotauksesta sekä mittaamisesta. Nämä kaikki 

muodostavat jatkumon, joiden perusteella voidaan miettiä, millaisia tavoitteita orga-

nisaation pitää asettaa. (Juholin 2009, 340–341.) 

 

Kirjassa, jossa käsitellään kuntien viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmää eli 

KISAA on tutustuttu mediaseurannan käsitteeseen. Kyseisen viestinnän seuranta- ja 

arviointihankkeen tavoitteena on selventää kuntien ulkoisen ja sisäisen viestinnän 

vaikuttavuutta, määritellä millaista tietoa viestinnän kehittämiseksi kunnan tulisi 

säännöllisesti kerätä, kartoittaa viestinnässä omaksuttuja ns. hyviä tapoja ja niin edel-

leen edistää niiden leviämistä, ja viimeisenä tavoitteena on kehittää viestinnän seu-

ranta- ja arviointijärjestelmää, joka palvelee kuntien viestintää. (Lavento 2008, 13.)  

 

Mediaseurannassa tulee analysoida organisaation medialle suuntaavaa viestintää eli 

mediatiedotusta sekä seurannan kohteena tulee olla myös mediajulkisuus eli organi-

saatiota koskeva sisältö ja julkisuus. Mediaseurannan tehtävä onkin siis antaa organi-

saatiolle tietoa siitä, miten media kirjoittaa sen toiminnasta sekä siitä mitkä aiheet ja 

teemat ovat asiakkaiden, kuntalaisten ja sidosryhmien mielestä kiinnostavia. Median 

roolin voidaan sanoa koostuvan siitä, että organisaation olisi hyvä tuntea se kuva, 

jonka media siitä välittää. (Lavento 2008, 70–72.)  

 

Seurannan avulla saadaan usein selville viestinnän välittömät vaikutukset, joita ovat 

esimerkiksi mm. mediajulkisuuden laatu sekä määrä. Tärkeää onkin siis analysoida 

miten hyvin tai miten huonosti tarkoitetut sisällöt ja viestit näkyvät julkisuudessa. 

(Juholin 2009, 344–345.) 
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Tässä opinnäytetyössä mediaseuranta perustuu lähinnä sanomalehtien lukemiseen ja 

muuhun mediaseurantaan. Nykypäivänä arvioitaessa medianäkyvyyttä, julkisuusku-

vaa ja mediasuhteita voidaan tarkastella sitä, mitkä ovat tiedottamisen painopisteet, 

miten ne vastaavat organisaation viestinnän tavoitteita ja sitä mitkä toimijat nousevat 

parhaiten esille. Organisaation on myös tärkeä tarkastella julkisen keskustelun aihei-

ta, esille nousevia aiheita sekä juttujen saamaa painoarvoa. (Lavento 2008, 81.) 

 

Mediaseurannan lopputuloksena Elisa Juholinin mukaan tulisi syntyä kuva siitä, 

kuinka hyvin organisaatio on onnistunut viestinnässään ja miten hyvin viestinnän 

resursseja on hyödynnetty. Miten hyvin viestintää on kehitetty organisaatiossa ja mil-

laista kehittymistä vielä tarvitaan? Lopputuloksesta tulisi käydä ilmi myös hieman 

organisaation saamaa julkisuuskuvaa ja sitä, millaista uutisointia se on mediaseuran-

nan aikana saanut. (Juholin 2013, 432–433.)  

 

Media-analyysia varten tässä opinnäytetyössä käytetään tutkimuskeinona media-

aineiston keräämistä ja havainnointia viiden kuukauden ajalta (lokakuu 2013 - hel-

mikuu 2014). Media-analyysissa tarkastellaan seuraavia lehtiä: Satakunnan Kansa, 

Satakunnan työ, Uusi Aika, Ulvilan Seutu, Merikarvia-lehti, Luoteisväylä, sekä Porin 

seudun ilmaisjakelulehdet eli Satakunnan viikko, Uusi Pori sekä Porilaine-lehti. Li-

säksi tarkastellaan Yle Satakunnan ja Radio Porin verkkosivustoja.  

 

4.1 Kvalitatiivinen tutkimus  

Mediaseuranta on tutkimuksena kvalitatiivista eli laadullista tutkimista, jossa lähtö-

kohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja jossa pyritään tutkimaan kohdetta mah-

dollisimman kokonaisvaltaisesti. Tässä opinnäytetyössä mediaseurannalla pyritään 

löytämään tosiasioista sekä havainnoinnin avulla pyritään saamaan tuloksia. Havain-

noinnin suurin etu on se, että sen avulla saadaan suoraa tietoa esimerkiksi organisaa-

tioiden toiminnoista. (Hirsjärvi, Remes & Rajavaara 2008, 157, 208.) 
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Havainnointi itsessään on melko haastava menetelmä, mutta sen avulla asiat nähdään 

usein ikään kuin oikeassa näkökulmassa. Havainnoinnin avulla voidaan monipuolis-

taa mediaseurannan tuloksia, koska havainnointi mahdollistaa niiden analysoinnin. 

Tässä tapauksessa tutkija on ulkopuolinen ja tarkkailee sekä tekee havaintoja ulko-

puolisena, tutkien saavutettua julkisuutta, sen määrää ja laatua. (Tuomi J. & Sarajärvi 

A. 2009, 81–82.) 

4.2 Sisällönanalyysi 

Käytettävä tutkimusmenetelmä tässä opinnäytetyössä on sisällönanalyysi. Tärkeänä 

pidetään saadun julkisuuden määrää ja sävyä, joita tässä opinnäytetyössä tullaan sel-

vittämään. Sisällönanalyysi sisältää usein kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen asioi-

den analysointia, joten tässä tapauksessa se on sopiva tutkimusmenetelmä. Sisällön-

analyysissa on tärkeää asettaa tutkimustuloksille tiettyjä rajoja ja kriteerejä. (Tuomi 

J. & Sarajärvi A. 2009, 91–92.) 

 

Sisällönanalyysilla pyritään muodostamaan ja järjestämään kerätty aineisto selkeään 

muotoon, koska tarkoituksena on tiedonsisältöarvon lisääminen. Analysoimalla pyri-

tään saamaan selkeyttä kerättyyn aineistoon, jotta aineistosta voidaan tehdä luotetta-

via johtopäätöksiä ja tuloksia. Tässä tapauksessa aineistosta pyritään muodostamaan 

looginen kokonaisuus, joka sisältää seurannan ajalta saadut tulokset selkeänä koko-

naisuutena. (Tuomi J. & Sarajärvi A. 2009, 107–108.) 
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5 TULOKSET 

5.1 Aineiston rajaaminen 

Koska jokaisen artikkelin, uutisen, tai eri juttutyypin yksityiskohtainen läpikäyminen 

ja analysointi ei onnistu viiden kuukauden ajalta, analysoin tulokset kuukausittain 

seuraavien kriteerien mukaan: 

 

- Kuinka moni jutuista on ollut luonteeltaan tai asiasisällöltään positiivinen, 

negatiivinen vai neutraali? 

o Tämä kohta määritellään kirjoituksen tai jutun yleissävystä ja asiasi-

sällöstä, jotka tulevat lukiessa ilmi. Tietyt sanavalinnat, asian ilmaisu 

tai jo itsessään asiasisällön negatiivisuus vaikuttavat yleissävyyn. 

Esimerkiksi negatiivisen uutisen määrittelee äkillinen tai iso muutos, 

tai yhteiskunnallisesti asukkaita tai kansalaisia koskettava aihe.  Jutut 

voivat siis joka olla asialtaan negatiivisia tai negatiivisella sävyllä kir-

joitettuja.  

- Kuinka moni jutuista on syntynyt Porin perusturvakeskuksen tiedotteen poh-

jalta ja kuinka moni tiedostusvälineen omasta aloitteesta? 

o Jos osumia jossakin tiedotusvälineessä oli enemmän kuin yksi, ana-

lysointivaiheessa tehdään siitä kaavio. Muussa tapauksessa jutun syn-

ty tullaan mainitsemaan tekstimuodossa. 

- Mitkä ovat juttutyypit, joissa Porin perusturvakeskus esiintyy, esim. pääkir-

joitus, artikkeli, uutinen, tekstiviestipalsta, yleisönosasto?  

o Jos juttutyyppejä on ollut useampi kuin kaksi analysointivaiheessa 

tehdään siitä kaavio. Muuten juttutyyppi tullaan mainitsemaan tekstis-

sä. Internetsivustojen juttutyypit ovat yleensä uutisia, joten niiden 

kohdalla kaaviota ei tehdä.  

 

Oma lukunsa ovat mielipidekirjoitukset sekä tekstiviestipalstalla olevat jutut, joissa 

lehtien lukijat tuovat julki omia mielipiteitään Porin perusturvakeskuksesta sekä sen 

toiminnasta. Näissä tapauksissa jokainen yksittäinen tekstiviestipalstan kirjoitus ote-

taan huomioon erillisenä juttuna. Tulosten analysointivaiheessa voidaan sanoa, että 
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toisin kuin varsinaiset uutiset, mielipidekirjoitukset sekä tekstiviestipalstat olivat 

usein hyvin kärkeviä ja kantaaottavia, ja niistä selkeästi kävi ilmi kirjoittajan mieli-

pide perusturvaan liittyen. Nämä kirjoitukset otettiin huomioon, vaikka niitä ei varsi-

naisesti voi analysoida, kuinka moni kirjoituksista on esimerkiksi syntynyt tiedotteen 

pohjalta, koska useimmin nämä kirjoitukset syntyvät jonkin tietyn uutisen pohjalta. 

5.2 Lokakuu 2013 

Tiedotteita lokakuun aikana lähetettiin yhteensä 10 kappaletta. Yleisesti ottaen Porin 

perusturvakeskuksen julkisuuskuva koko viiden kuukauden aikana oli melko hyvä ja 

se osoittautui suhteellisen hyväksi myös lokakuun 2013 aikana. Perusturva sai kui-

tenkin harvemmin osakseen ylenpalttisia kehuja, mutta toisaalta myös ankara arvos-

telu jäi vähäiseksi. Tiedotteiden uutisarvon suuruus vaikutti suuresti myös siihen, että 

tehdäänkö tiedotteesta tai tapahtuvista asioista juttu johonkin lehteen.  

 

Kuvio 1. Juttujen määrä kaikissa seuratuissa lehdissä lokakuussa 2013 

 

Kuvio 2. Juttujen määrä seuruissa Internet-sivustoissa lokakuussa 2013. 
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Lokakuussa 2013 juttuja seuratuissa tiedotusvälineissä oli yhteensä 26 kappaletta (ks. 

kuvio 1 ja 2). 

5.2.1 Satakunnan Kansa 

Satakunnan Kansan uutisointi Porin perusturvakeskuksesta lokakuussa 2013 oli yh-

teensä 10 juttua (ks. kuvio 3) joista 9 kappaletta oli neutraaleja juttuja ja 1 kappale 

oli positiivinen. Negatiivisia juttuja ei ollut lainkaan. Vaikka tekstiviestipalstalla ja 

yleisönosastolla olikin yhteensä 4 kirjoitusta lokakuun aikana, olivat ne kaikki sävyl-

tään neutraaleja. Juttujen synty jakautui tasan, mikä tarkoittaa sitä, että 5 kappaletta 

kirjoitetuista jutuista syntyi tiedotteen pohjalta ja toiset 5 kappaletta syntyi tiedotus-

välineen omasta aloitteesta.   

 

Kuvio 3. Satakunnan Kansa saavutetun näkyvyyden sävy lokakuussa 2013. 

 

Satakunnan Kansan uutiset muodostuivat usein tiedotteen pohjalta. Lokakuussa 2013 

ajankohtaisia aiheita olivat mm. Jokisuiston palvelutalon hissivika, maakunnan ko-

koisen sote-alueen kannatus sekä päiväkirurgian ja leikkaustoiminnan siirtyminen 

Satakunnan sairaanhoitopiirille.  

 

Kuvio 4. Satakunnan Kansa juttujen synty lokakuussa 2013. 
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Lokakuussa 2013 Satakunnan Kansassa juttuja oli yhteensä 10 kappaletta, joista 6 

kappaletta oli uutisia, 2 kappaletta oli tekstiviestipalstalla olevia juttuja, joista toinen 

käsitteli Pohjois-Porin terveysaseman hyvää toimivuutta. 2 kappaletta jutuista oli 

yleisönosaston juttuja, joista toinen käsitteli päiväkirurgian siirtoa (kuvio 5).  

 

Kuvio 5. Satakunnan Kansa juttutyypit lokakuussa 2013. 

5.2.2 Uusi Aika 

Uusi Aika on Porissa kerran viikossa ilmestyvä sosiaalidemokraattinen sanomalehti. 

Uuden Ajan uutisointi Porin perusturvakeskuksesta lokakuussa 2013 oli yhteensä 5 

juttua, joista 3 kappaletta olivat sävyltään neutraaleja, 1 kappale oli sävyltään positii-

vinen ja 1 kappale negatiivinen (kuvio 6).  

 

Kuvio 6. Uusi aika saavutetun näkyvyyden väsy lokakuussa 2013. 

 

Juttujen synty Uudessa Ajassa lokakuussa 2013 jakautui niin, että 4 kappaletta jutuis-

ta syntyi tiedotusvälineen omasta aloitteesta ja 1 kappale syntyi Porin perusturvakes-

kuksen tiedotteen pohjalta. Juttutyypit olivat uutisia, jotka käsittelivät mm. päiväki-

rurgian siirto Satakunnan sairaanhoitopiirille, vuoden 2013 Satakuntalaista lastensuo-

jeluteon etsimistä sekä Porin perusturvakeskuksen erikoissairaanhoidon pitkiä odo-

tusaikoja, joka oli asialtaan negatiivinen uutinen (kuvio 7).  
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Kuvio 7. Uusi aika juttujen synty lokakuussa 2013. 

5.2.3 Luoteisväylä 

Luoteisväylä on Noormarkussa ilmestyvä paikallislehti, jonka levikkialueeseen kuu-

luvat Ahlainen, Noormarkku, Pomarkku ja Siikainen. Luoteisväylän uutisointi Porin 

perusturvakeskuksesta lokakuussa 2013 oli vain 1 uutinen, joka oli sävyltään neut-

raali (kuvio 8). Tämä yksi juttu syntyi tiedotteen pohjalta.  

 

Kuvio 8. Luoteisväylän saavutetun näkyvyyden sävy lokakuussa 2013. 

5.2.4 Ulvilan Seutu 

Ulvilan Seutu on Ulvilassa kerran viikossa ilmestyvä sitoutumaton paikallislehti. Ul-

vilan Seudun uutisointi Porin perusturvakeskuksesta lokakuussa 2013 oli myös vain 

1 uutinen, joka oli sävyltään neutraali (kuvio 9). Tämä ainoa osuma oli juttutyypil-

tään uutinen ja se käsitteli aihetta ”Terveyskeskuksesta ei pääse enää yksityiselle”. 

Tämä ainoa osuma syntyi tiedotusvälineen omasta aloitteesta.  
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Kuvio 9. Ulvilan Seutu saavutetun näkyvyyden sävy lokakuussa 2013. 

5.2.5 Merikarvia-lehti 

Merikarvia-lehti on Merikarvialla Satakunnassa ilmestyvä paikallislehti. Lehti ilmes-

tyy torstaisin kerran viikossa. Merikarvia-lehdessä uutisia Porin perusturvakeskuk-

sesta ei ollut lainkaan lokakuussa 2013.   

5.2.6 Satakunnan Työ 

Satakunnan Työ on torstaisin ilmestyvä vasemmistolainen viikkolehti. Satakunnan 

Työn uutisointi lokakuussa 2013 Porin perusturvakeskuksesta jäi vähäiseksi, juttuja 

oli vain 1 uutinen, joka oli sävyltään neutraali ja syntyi tiedotusvälineen omasta aloit-

teesta (kuvio 10). Tämä yksi ja ainoa osuma käsitteli leikkaustoiminnan siirtymistä 

Satakunnan sairaanhoitopiirille.  

 

Kuvio 10. Satakunnan Työ saavutetun näkyvyyden sävy lokakuussa 2013. 
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5.2.7 Satakunnan Viikko 

Satakunnan Viikko on Porissa torstaisin ilmestyvä sitoutumaton kaupunkilehti. Sata-

kunnan viikon uutisointi Porin perusturvakeskuksesta lokakuussa 2013 oli myös vä-

häistä, kuten monissa muissakin ilmaisjakelulehdissä. Juttuja oli tasan 1 uutinen, joka 

oli sävyltään positiivinen ja syntyi Porin perusturvakeskuksen tiedotteen pohjalta 

(kuvio 11). Tämä ainoa osuma käsitteli maakunnan kokoisen Sote-alueen kannatusta 

Satakunnassa.  

 

Kuvio 11. Satakunnan Viikko saavutetun näkyvyyden sävy lokakuussa 2013. 

5.2.8 Porilaine-lehti 

Porilaine-lehti on perjantaisin ilmestyvä yleensä Satakunnan Kansan välissä jaettava 

viikkolehti. Vaikka Satakunnan Kansaa ei johonkin talouksiin ilmesty, jaetaan se silti 

kaikkiin talouksiin Porissa, Ulvilassa ja Luvialla. Porilaine-lehden uutisointi koskien 

Porin perusturvakeskusta jäi useimpien ilmaisjakelun tapaan vähäiseksi. Lehdessä oli 

vain 1 uutinen, joka oli sävyltään neutraali (kuvio 12).  

 

Kuvio 12. Porilaine-lehden saavutetun näkyvyyden sävy lokakuussa 2013. 
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5.2.9 Uusi Pori 

Uusi Pori on Porissa kerran viikossa lauantaisin ilmestyvä kaupunkilehti. Uusi Pori-

lehdessä uutisointia ei ollut lainkaan Porin perusturvakeskuksesta lokakuussa 2013.  

5.2.10 Yle Satakunta 

Yle Satakunta on yksi Yle Radio Suomen maakuntaradioista. Opinnäytetyössä seura-

sin Yle Satakunnan internetsivuja ja siellä tapahtuvaa uutisointia. Uutisten määrä Po-

rin perusturvakeskuksesta lokakuussa 2013 oli yhteensä 5 uutista, joista 3 kappaletta 

syntyi perusturvakeskuksen tiedotteen pohjalta ja 2 kappaletta syntyi tiedotusväli-

neen omasta aloitteesta (kuvio 13 ja 14).  

Kuvio 13. Yle Satakunnan internetsivut saavutetun näkyvyyden sävy lokakuu 2013.  

 

Nämä 5 osumaa käsitteli mm. Jokisuiston palvelutalon hissivikaa, leikkaustoiminnan 

siirtymistä Satakunnan sairaanhoitopiirille, vaikeavammaisten talossa olevaan ve-

denkäyttökieltoa, joka oli asialtaan negatiivinen uutinen, mutta neutraalilla sävyllä 

kirjoitettu. Viimeinen juttu käsitteli maakunnan kokoisen Sote-alueen kannatusta.  

 

Kuvio 14. Yle Satakunta uutisten synty lokakuussa 2013. 
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5.2.11 Radio Pori 

Radio Pori on paikallisradio, joka kuuluu Porin ja Kokemäen lähikuntien alueella. 

Uutisointia lokakuussa 2013 Porin perusturvakeskuksesta oli 1 kappale, joka oli sä-

vyltään neutraali ja syntyi Porin perusturvakeskuksen tiedotteen pohjalta (kuvio 15). 

Tämä ainoa osuma käsitteli vaikeavammaisten talossa olevaa vedenkäyttökieltoa, 

joka oli kirjoitettu neutraaliin sävyyn.  

 

Kuvio 15. Radio Porin internetsivut saavutetun näkyvyyden sävy lokakuu 2013. 

5.3 Marraskuu 2013 

Tiedotteita marraskuun aikana lähetettiin yhteensä 7 kappaletta. Merkittävän osan 

osumista muodostivat ne Porin perusturvakeskusta käsittelevät jutut, jotka keskittyi-

vät kertomaan jostakin ajankohtaisesta asiasta tai tapahtumasta. Marraskuussa 2013 

julkaistiin seuratuissa medioissa yhteensä 27 juttua (kuvio 16 ja 17).  

 

Kuvio 16. Juttujen määrä kaikissa seuratuissa lehdissä marraskuussa 2013. 
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Kuvio 17. Juttujen määrä seuratuissa internetsivustoissa marraskuussa 2013. 

5.3.1 Satakunnan Kansa 

Satakunnan Kansan uutisointi Porin perusturvakeskuksesta marraskuussa 2013 oli 

yhteensä 11 juttua, joista 6 kappaletta oli neutraaleja juttuja, 3 kappaletta positiivisia 

juttuja ja 2 kappaletta negatiivisia (kuvio 18 ja 19).  

 

Kuvio 18. Satakunnan Kansa saavutetun näkyvyyden sävy marraskuussa 2013. 

 

Kuvio 19. Satakunnan Kansa juttutyypit marraskuussa 2013. 
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Jutuista 9 kappaletta syntyi tiedotusvälineen eli Satakunnan Kansan omasta aloittees-

ta, kun taas 2 kappaletta syntyi Porin perusturvakeskuksen tiedotteen pohjalta (kuvio 

20). Marraskuussa 2013 Satakunnan Kansassa oli 7 uutista Porin perusturvakeskuk-

sesta, nämä uutiset käsittelivät muun muassa vähemmistövaltuutetun vierailua, Kes-

ki-Porin terveysaseman hissien uusimista sekä Liinaharjan vanhainkodin tilalle mah-

dollista taloa Päärnäisiin. Yleisönosaston kirjoitukset käsittelivät Porin perusturva-

keskuksen ajanvarauksen hyvää palvelua sekä vanhusten huonoja oloja. Tekstiviesti-

palstan juttu käsitteli hammashoidon huonosti saatavia aikoja. Yleisönosaston toinen 

juttu sekä tekstiviestipalstan juttu olivat molemmat kirjoitettu negatiiviseen sävyyn.  

 

Kuvio 20. Satakunnan Kansa juttujen synty marraskuussa 2013. 

5.3.2 Uusi Aika 

Marraskuussa 2013 Uuden Ajan juttujen määrä Porin perusturvakeskuksesta oli tasan 

1 uutinen, joka oli sävyltään neutraali (kuvio 21). Tämä yksi uutinen syntyi Porin 

perusturvakeskuksen tiedotteen pohjalta ja käsitteli Keski-Porin terveysaseman hissi-

en uusimista. 

 

Kuvio 21. Uusi Aika saavutetun näkyvyyden sävy marraskuussa 2013. 
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5.3.3 Luoteisväylä 

Luoteisväylässä marraskuun 2013 aikana osumia oli vain 1 kappale, joka oli sävyl-

tään positiivinen ja se syntyi Porin perusturvakeskuksen tiedotteen pohjalta (kuvio 

22). Tämä ainoa osuma käsitteli sosiaalitoimen uusia tiloja Noormarkussa. Uutinen 

oli kirjoitettu positiiviseen sävyyn.  

 

Kuvio 22. Luoteisväylä saavutetun näkyvyyden sävy marraskuussa 2013. 

5.3.4 Ulvilan Seutu 

Marraskuussa 2013 Ulvilan Seudussa osumia oli yhteensä 2 kappaletta, joista toinen 

oli sävyltään positiivinen ja toinen negatiivinen (kuvio 23). Juttujen synty jakautui 

tasan, mikä tarkoittaa sitä, että toinen jutuista syntyi tiedotteen pohjalta ja toinen tie-

dotusvälineen omasta aloitteesta (kuvio 24). Toinen juttu käsitteli Pakka-toiminnan 

jatkoa sekä negatiivisesti kirjoitettu juttu omaisten huolesta kotihoidon laadusta Ulvi-

lassa.  

 

Kuvio 23. Ulvilan Seutu saavutetun näkyvyyden sävy marraskuussa 2013. 
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Kuvio 24. Ulvilan Seutu juttujen synty marraskuussa 2013. 

5.3.5 Merikarvia-lehti 

Marraskuussa 2013 Merikarvia-lehdessä osumia oli yhteensä 2 kappaletta, joista toi-

nen oli sävyltään neutraali ja toinen sävyltään negatiivinen (kuvio 25). Nämä jutut 

käsittelivät hammashoidon jonojen pitenemistä, joka oli negatiivisesti kirjoitettu ja 

käsitteli asiasisällöltään negatiivista aihetta. Toinen jutuista käsitteli Merikarvian ter-

veyspalveluja.  

 

Kuvio 25. Merikarvia-lehti saavutetun näkyvyyden sävy marraskuussa 2013. 

5.3.6 Satakunnan Työ 

Satakunnan Työssä marraskuussa 2013 uutisointia Porin perusturvakeskuksesta ei 

ollut yhtään. 
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5.3.7 Satakunnan Viikko 

Marraskuussa 2013 Satakunnan Viikko-lehdessä osumia oli yhteensä 2 kappaletta, 

joista molemmat olivat sävyltään neutraaleja (kuvio 26). Nämä jutut käsittelivät Kes-

ki-Porin hissien uusimista sekä Reposaaren menemistä mukaan ajanvarausjärjestel-

mään. Molemmat jutut syntyivät Porin perusturvakeskuksen tiedotteiden pohjalta.  

 

Kuvio 26. Satakunnan Viikko saavutetun näkyvyyden sävy marraskuussa 2013. 

5.3.8 Porilaine-lehti 

Porilaine-lehdessä uutisointia Porin perusturvakeskuksesta marraskuussa 2013 ei ol-

lut lainkaan. 

5.3.9 Uusi Pori 

Uusi Pori-lehdessä uutisointia Porin perusturvakeskuksesta marraskuussa 2013 ei 

ollut yhtään osumaa. 

5.3.10 Yle Satakunta 

Yle Satakunnan internetsivuilla osumia marraskuussa 2013 oli 5 kappaletta, joista 

kaikki olivat sävyltään neutraaleja (kuviot 27 ja 28). Jutut käsittelivät mm. seuraavia 

aiheuta: Kaupunginsairaalassa ei jatkossa tehdä anestesiaa vaativia leikkauksia, Po-

rissa palovaarallinen vanhainkoti: "Viisainta olisi rakentaa uusi", Pori pohtii turva-

asumispalvelujen myyntiä ympäristökunnille, Pori poistamassa pitkään työttömänä 
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olleiden terveyskeskusmaksut sekä Esitys Porissa: Terveyskeskusmaksu pois työ-

markkinatuen ja peruspäivärahan saajilta.  

 

Kuvio 27. Yle Satakunta saavutetun näkyvyyden sävy marraskuussa 2013. 

 

Kuvio 28. Yle Satakunta juttujen synty marraskuussa 2013. 

5.3.11 Radio Pori 

Radio Porin internetsivuilla marraskuussa 2013 osumia oli yhteensä 2 kappaletta, 

joista molemmat olivat sävyltään neutraaleja (kuviot 29 ja 30). Jutut käsittelivät Re-

posaaren menemistä mukaan ajanvarausjärjestelmään sekä Keski-Porin terveysase-

man hissien uusimista. Molemmat jutuista syntyivät Porin perusturvakeskuksen tie-

dotteiden pohjalta.  

 

Kuvio 29. Radio Pori saavutetun näkyvyyden sävy marraskuussa 2013. 

5 5 0 0 
0

5

10

Juttujen määrä Neutraali Positiivinen Negatiivinen

Yle Satakunta saavutetun näkyvyyden sävy 

marraskuu 2013 

0 

5 

0

2

4

6

Tiedotteen pohjalta Oma-aloite

Yle Satakunta juttujen synty marraskuu 2013 

2 2 0 0 
0

2

4

Juttujen määrä Neutraali Positiivinen Negatiivinen

Radio Pori saavutetun näkyvyyden sävy marraskuu 

2013 



38 

 

Kuvio 30. Radio Pori juttujen synty marraskuussa 2013. 

5.4 Joulukuu 2013 

Tiedotteita joulukuun aikana lähetettiin yhteensä 13 kappaletta. Mediaseurannan ai-

kana joulukuussa 2013 Porin perusturvakeskuksesta lähettiin tiedotteita kaikkein eni-

ten. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että uutisointia Porin perusturvakeskuksesta 

olisi ollut eniten joulukuussa 2013.  

 

 

Kuvio 31. Juttujen määrä seuruissa lehdissä joulukuussa 2013. 

 

 

Kuvio 32. Juttujen määrä seuruissa internetsivustoissa joulukuussa 2013. 
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Joulukuussa 2013 seuratuissa medioissa julkaistiin 28 juttua Porin perusturvakeskuk-

sesta (kuviot 31 ja 32).  

5.4.1 Satakunnan Kansa 

Joulukuussa 2013 Satakunnan Kansassa uutisia oli Porin perusturvakeskuksesta yh-

teensä 9 kappaletta, joista 8 kappaletta oli sävyltään neutraaleja ja 1 kappale oli sä-

vyltään negatiivinen (kuvio 33). Jutuista 5 kappaletta syntyi Porin perusturvakeskuk-

sen tiedotteen pohjalta ja 4 kappaletta syntyi tiedotusvälineen omasta aloitteesta (ku-

vio 34).  

 

Kuvio 33. Satakunnan Kansa saavutetun näkyvyyden sävy joulukuussa 2013. 

 

Kuvio 34. Satakunnan Kansa juttujen synty joulukuussa 2013. 

 

Nämä kaikki yhdeksän juttua olivat juttutyypiltään uutisia ja niiden otsikot olivat 

mm. seuraavia: leikkaussalin siirtymistä keskussairaalalle, Liinaharjan vanhainkodin 

luopumista, vammaispalveluhakemuksen menemistä verkkoon, vanhuksille oma 

toimintaterapeutti, lääkärien ja hoitajien hätää sote-palveluista, nuorten imppaamista 
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ABC:lla, joka oli asialtaan negatiivinen uutinen, mutta neutraalilla sävyllä kirjoitettu. 

Loput jutut käsittelivät Porin perusturvakeskuksen siirtymistä sähköiseen ajanvara-

ukseen alkuvuodesta 2014, turvapuhelimeen vastaaminen ja auttajien käynnit perus-

turvan hoidettaviksi sekä terveyskeskusmaksun nouseminen 14,70 euroon.  

5.4.2 Uusi Aika 

Joulukuussa 2013 osumia Uusi Aika lehdessä oli yhteensä 3 kappaletta, joista 2 kap-

paletta oli sävyltään neutraaleja ja 1 kappale oli sävyltään positiivinen (kuvio 35). 

Kaikki kolme olivat juttutyypiltään uutisia, jotka syntyivät Porin perusturvakeskuk-

sen tiedotteiden perusteella (kuvio 36). Näiden uutisten otsikot olivat seuraavia: 

vammaispalveluhakemuksen menemistä verkkoon, vammaispalveluiden ja nuorten-

työpajan mukana olemista joulutorilla sekä tyttörinki-toiminnan palkitsemista Sata-

kuntalaisena lastensuojelutekona.  

 

Kuvio 35. Uusi Aika saavutetun näkyvyyden sävy joulukuussa 2013. 

 

Kuvio 36. Uusi Aika juttujen synty joulukuussa 2013. 
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5.4.3 Luoteisväylä 

Joulukuussa 2013 osumia Luoteisväylä-lehdessä oli yhteensä 2 kappaletta, joista mo-

lemmat olivat sävyltään neutraaleja. Toinen jutuista syntyi Perusturvakeskuksen tie-

dotteen perusteella ja toinen tiedotusvälineen omasta aloitteesta. Näiden juttujen ot-

sikot olivat: Isoviita perusturvalautakuntaan sekä Porin perusturvakeskukseen tulevaa 

sähköistä ajanvarausta.  

 

Kuvio 37. Luoteisväylä saavutetun näkyvyyden sävy joulukuussa 2013. 

 

Kuvio 38. Luoteisväylä juttujen synty joulukuussa 2013. 

5.4.4 Ulvilan Seutu 

Joulukuussa 2013 Ulvilan Seutu lehdessä osumia Porin perusturvakeskuksesta oli 

yhteensä 2 kappaletta, joista toinen oli sävyltään neutraali ja toinen sävyltään nega-

tiivinen (kuvio 39). Negatiiviseen sävyyn kirjoitettu juttu kertoi palvelusetelipäätök-

sen olevan pöyristyttävä ja toinen käsitteli työttömien vapauttamista terveyskeskus-

maksuista. Molemmat jutut syntyivät tiedostusvälineen omasta aloitteesta (kuvio 40).  
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Kuvio 39. Ulvilan Seutu saavutetun näkyvyyden sävy joulukuussa 2013. 

 

Kuvio. 40 Ulvilan Seutu juttujen synty joulukuussa 2013. 

5.4.5 Merikarvia-lehti 

Joulukuussa 2013 Merikarvia-lehdessä osumia Porin perusturvakeskuksesta oli yh-

teensä 4 kappaletta, jotka kaikki olivat sävyltään neutraaleja (kuvio 41). Jutuista 3 

kappaletta syntyi Porin perusturvakeskuksen tiedotteen pohjalta ja 1 kappale tiedo-

tusvälineen omasta aloitteesta. Jutut käsittelivät mm. seuraavia aiheita: terveyskes-

kustarkastukset ilmaiseksi, vammaispalveluhakemus sähköiseksi, jouluna terveys-

asema kiinni sekä sähköinen ajanvaraus perusturvaan (kuvio 42).  

 

Kuvio 41. Merikarvia-lehti saavutetun näkyvyyden sävy joulukuussa 2013. 
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Kuvio 42. Merikarvia-lehti juttujen synty joulukuussa 2013. 

5.4.6 Satakunnan Työ 

Satakunnan Työ lehdessä uutisointi Porin perusturvakeskuksesta oli joulukuun 2013 

aikana vähäistä. Uutisia oli tasan 1 kappale, joka oli sävyltään neutraali (kuvio 43). 

Tämä ainoa uutinen syntyi tiedotusvälineen omasta aloitteesta ja se käsitteli pitkäai-

kaistyöttömien pääsyä ilmaiseksi lääkäriin. 

 

Kuvio 43. Satakunnan Työ saavutetun näkyvyyden sävy joulukuussa 2013 
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5.4.7 Satakunnan Viikko 

Satakunnan Viikko lehdessä uutisointia oli joulukuun aikana myös tasan 1 uutinen, 

joka oli sävyltään positiivinen (kuvio 44). Tämä kyseinen uutinen syntyi Porin perus-

turvakeskuksen tiedotteen pohjalta ja käsitteli Tyttörinki-toiminnan palkitsemista sa-

takuntalaisena lastensuojelutekona.  

 

Kuvio 44. Satakunnan Viikko saavutetun näkyvyyden sävy joulukuussa 2013 

5.4.8 Porilaine-lehti 

Porilaine-lehdessä uutisointia Porin perusturvakeskuksesta joulukuussa 2013 ei ollut. 

5.4.9 Uusi Pori 

Uusi Pori-lehdessä uutisointia Porin perusturvakeskusta joulukuussa 2013 ei ollut. 
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5.4.10 Yle Satakunta 

Yle Satakunnan internetsivuilla uutisointia joulukuun aikana oli yhteensä 3 uutista, 

joista 2 kappaletta olivat sävyltään neutraaleja ja 1 kappale oli sävyltään negatiivinen 

(kuvio 45).  

 

Kuvio 45. Yle Satakunta saavutetun näkyvyyden sävy joulukuussa 2013. 

 

Kaikki kolme uutista syntyivät Porin perusturvakeskuksen tiedotteiden pohjalta. Uu-

tiset käsittelivät Tyttörinki-toiminnan palkitsemista satakuntalaisena lastensuojelute-

kona, tuulen lennättämää kattoa Porin palvelutalolla sekä Porissa paljastuneen nuor-

ten butaanin imppausrinkiä, joka oli asialtaan negatiivinen uutinen (kuvio 46). 

 

Kuvio 46. Yle Satakunta juttujen synty joulukuussa 2013. 

5.4.11 Radio Pori 

Radio Porin internetsivuilla uutisointi Porin perusturvakeskuksesta joulukuun 2013 

aikana uutisia oli yhteensä 3 kappaletta. Nämä kolme uutista jakautuivat sävyiltään 

tasan eli 1 niistä oli sävyltään neutraali, 1 sävyltään positiivinen ja 1 asiasisällöltään 

negatiivinen (kuvio 47).  
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Kuvio 47. Radio Pori juttujen synty joulukuussa 2013 

 

Nämä 3 uutista syntyivät Porin perusturvakeskuksen tiedotteiden pohjalta ja käsitte-

livät vammaispalveluiden ja nuorten työpajan mukana olemista Porin joulutorilla, 

Porin perusturvan asiakasmaksujen nousemista vuoden alussa sekä Porissa paljastu-

neen nuorten butaanin imppausrinkiä, jonka asiasisältö ja huolestuttavasti yhteiskun-

taan vaikuttava aihe teki uutisesta sävyltään negatiivisen.  

5.5 Tammikuu 2014 

Tiedotteita tammikuun aikana lähetettiin yhteensä 6 kappaletta. Ulvilan Seudussa oli 

koko mediaseurannan aikana tammikuussa 2014 kaikkein eniten juttuja verrattavissa 

muihin kuukausiin. Myös Satakunnan Kansassa oli huomattavan paljon omasta aloit-

teesta syntyneitä juttuja, kun niitä verrattaan tiedotteen pohjalta syntyneisiin juttui-

hin. 

 

Kuvio 48. Tammikuu 2014 juttujen määrä kaikissa lehdissä. 
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Kuvio 49. Tammikuu 2014 juttujen määrä seuratuissa internetsivustoissa. 

 

Tammikuussa 204 seuratuissa medioissa julkaistiin 34 juttua Porin perusturvakes-

kuksesta (kuviot 48 ja 49).  

5.5.1 Satakunnan Kansa 

Satakunnan Kansassa uutisointia Porin perusturvakeskuksesta tammikuussa 2014 oli 

yhteensä 10 juttua, joista 6 kappaletta olivat neutraaleja juttuja ja 4 kappaletta nega-

tiivisia (kuvio 50).  

 

Kuvio 50. Satakunnan Kansa saavutetun näkyvyyden sävy tammikuussa 2014. 

 

Näistä kymmenestä jutusta 9 kappaletta syntyi tiedotusvälineen omasta aloitteesta ja 

vain 1 kappale syntyi Porin perusturvakeskuksen tiedotteen perusteella (kuvio 51).  

 

Kuvio 51. Satakunnan Kansa juttujen synty tammikuussa 2014. 
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Näistä kymmenestä jutusta 8 kappaletta olivat juttutyypiltään uutisia, 1 kappale teks-

tiviestipalstan juttu sekä 1 kappale yleisönosaston juttu. Uutisten otsikot olivat seu-

raavia: Uusi vuosi hiljensi Porin kaupunginsairaalan leikkausosaston, huumeneulojen 

määrä Porin Helppiin hurja määrä, nuoret imppaajat menivät piiloon julkista kohua. 

Negatiiviset jutut käsittelivät seuraavia aiheita: sisäilman pakottavan päivätoiminnan 

muuttoa ja hammaslääkäripulan jatkumista sekä tekstiviestipalstan negatiivinen juttu 

käsitteli Porin perusturvakeskuksen työntekijöiden joululahjoja. Yleisönosaston ne-

gatiivinen kirjoitus käsitteli aihetta ”ulkomaalainen lääkäri ongelmallinen” (kuvio 

52).  

 

Kuvio 52. Satakunnan Kansa juttujen juttutyypit tammikuussa 2014. 

5.5.2 Uusi Aika 

Tammikuussa 2014 Uudessa Ajassa uutisia oli yhteensä 4 kappaletta, joista kaikki 

olivat sävyltään neutraaleja. Kaikki jutuista syntyivät Porin perusturvakeskuksen tie-

dotteen pohjalta. Uutiset käsittelivät mm. seuraavia aiheita: Porin Perusturvassa säh-

köinen ajanvaraus käyttöön, Porin perusturva vapautti työttömät terveyskeskusmak-

suista, Porin perusturvan asiakasmaksut nousivat sekä Porin Helpin asiakasmäärä 

kaksinkertaistui (kuviot 53 ja 54).  

 

Kuvio 53. Uusi Aika saavutetun näkyvyyden sävy tammikuussa 2014 
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Kuvio 54. Uusi Aika juttujen synty tammikuussa 2014. 

5.5.3 Luoteisväylä 

Tammikuussa 2014 uutisointia oli Luoteisväylässä tasan 1 uutinen, joka oli sävyltään 

negatiivinen. Uutinen syntyi tiedotusvälineen eli Luoteisväylän omasta aloitteesta. 

Uutinen käsitteli lääkärihaun jatkumista terveyskeskuksiin ja se oli sävyltään negatii-

vinen uutinen (kuvio 55).  

 

Kuvio 55. Luoteisväylä saavutetun näkyvyyden sävy tammikuussa 2014. 
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5.5.4 Ulvilan Seutu 

Tammikuun 2014 aikana Ulvilan Seutu-lehdessä uutisia oli Porin perusturvasta yh-

teensä 5 kappaletta, joista kaikki olivat sävyltään neutraaleja. Uutisista 3 kappaletta 

syntyi Porin perusturvakeskuksen tiedotteen perusteella ja 2 kappaletta syntyi tiedo-

tusvälineen eli Ulvilan Seudun omasta aloitteesta (kuviot 56 ja 57).  

 

Kuvio 56. Ulvilan seutu saavutetun näkyvyyden sävy tammikuussa 2014. 

 

Kuvio 57. Ulvilan Seutu juttujen synty tammikuussa 2014. 

Uutiset käsittelivät seuraavia aiheita: Perusturva saa päättää Harjunpään neuvolan 

jatkosta, Kullaalla ollaan huolissaan Sote-palveluista, Maahanmuuttajien neuvonta 

yhteen pisteeseen, Perusturvan asiakasmaksut muuttuvat, Terveysaseman voi valita 

yt-alueen ulkopuolelta. 

5.5.5 Merikarvia-lehti 

Tammikuussa 2014 uutisointia Porin perusturvakeskuksesta oli Merikarvia-lehdessä 

yhteensä 3 kappaletta, jotka olivat kaikki sävyltään neutraaleja. Uutisista 2 kappaletta 

syntyivät Porin perusturvakeskuksen tiedotteen pohjalta ja 1 kappale tiedotusväli-

neen eli Merikarvia-lehden omasta aloitteesta. Uutiset käsittelivät terveysaseman va-

litsemista yhteistoiminta-alueen ulkopuolelta, Porin perusturvakeskuksen asiakas-

maksujen nousemista sekä vanhuspalveluiden yhtenäistämistä (kuviot 58 ja 59).  
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Kuvio 58. Merikarvia-lehti saavutetun näkyvyyden sävy tammikuussa 2014 

 

Kuvio 59. Merikarvia-lehti juttujen synty tammikuussa 2014. 

5.5.6 Satakunnan Työ 

Tammikuussa 2014 uutisointia Porin perusturvakeskuksesta Satakunnan Työ-

lehdessä oli tasan 1 uutinen, joka oli sävyltään neutraali. Uutinen syntyi perusturva-

keskuksen tiedotteen pohjalta ja käsitteli oman terveysaseman valitsemista yhteis-

toiminta-alueen ulkopuolelta (kuvio 60). 

 

Kuvio 60. Satakunnan työ saavutetun näkyvyyden sävy tammikuussa 2014. 
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5.5.7 Satakunnan Viikko 

Satakunnan Viikko -lehdessä uutisointi Porin perusturvakeskuksesta tammikuun 

2014 aikana oli 2 uutista, joista toinen oli sävyltään neutraali ja toinen sävyltään ne-

gatiivinen. Uutisten synty jakautui tasan, toinen uutisista syntyi Porin perusturvakes-

kuksen tiedotteen perusteella ja toinen syntyi tiedotusvälineen omasta aloitteesta. 

Uutiset käsittelivät Porin perusturvakeskuksen sähköisen ajanvarauksen käyttöönot-

toa tammikuusta lähtien sekä Meri-Porin potemaa lääkäripulaa, joka oli asialtaan ja 

sävyltään negatiivinen uutinen (kuvio 61).  

 

Kuvio 61. Satakunnan Viikko saavutetun näkyvyyden sävy tammikuussa 2014. 

5.5.8 Porilaine-lehti 

Tammikuussa 2014 Porilaine-lehdessä uutisointia Porin perusturvakeskuksesta oli 

tasan 1 uutinen, joka oli sävyltään neutraali. Uutinen syntyi Porin perusturvakeskuk-

sen tiedotteen pohjalta ja käsitteli terveysaseman valitsemista yhteistoiminta-alueen 

ulkopuolelta (kuvio 62).  

 

Kuvio 62. Porilaine-lehti saavutetun näkyvyyden sävy tammikuussa 2014. 
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5.5.9 Uusi Pori 

Uusi Pori-lehdessä uutisointia Porin perusturvakeskuksesta tammikuussa 2014 ei ol-

lut lainkaan. 

5.5.10 Yle Satakunta 

Tammikuussa 2014 Yle Satakunnan internetsivuilla uutisointia Porin perusturvakes-

kuksesta oli yhteensä 6 uutista, joista 5 kappaletta oli sävyltään neutraaleja ja 1 kap-

pale asialtaan negatiivinen, joka käsitteli autistien päivätoimintakeskuksen lopetta-

mista Porin Koivulassa. (kuvio 63 ja liite 1).  

 

Kuvio 63. Yle Satakunta saavutetun näkyvyyden sävy tammikuussa 2014. 

 

Uutisista 5 kappaletta syntyi tiedotusvälineen omasta aloitteesta ja 1 kappale Porin 

perusturvakeskuksen tiedotteen pohjalta (kuvio 64). Uutisten otsikot olivat seuraavia: 

ulkomaalaislääkärin olevan jo arkipäivää Satakunnassa, palautettujen huumeneulojen 

määrän kaksinkertaistumista Porissa, vanhusten kotihoidon heikkenemistä hyvistä 

aikeista huolimatta, perusturvalautakunnan puheenjohtaja Kaski: vanhukset hoide-

taan myös kotona, autistien päivätoimintakeskuksen lopettamista Porin Koivulassa 

sekä mahdollisesti yksityisten yritysten apuun tulemista vanhusten kotihoidon on-

gelmissa.  

 

Kuvio 64. Yle Satakunta uutisten synty tammikuussa 2014. 
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5.5.11 Radio Pori 

Radio Porin internetsivuilla uutisointia tammikuussa 2014 Porin perusturvakeskuk-

sesta oli tasan 1 uutinen, joka oli sävyltään neutraali. Uutinen syntyi Porin perustur-

vakeskuksen tiedotteen pohjalta ja käsitteli palautettujen huumeneulojen määrän 

kaksinkertaistumista Porissa (kuvio 65).  

 

Kuvio 65. Radio Pori saavutetun näkyvyyden näky tammikuussa 2014. 

5.6 Helmikuu 2014 

Tiedotteita helmikuun aikana lähetettiin yhteensä 4 kappaletta. Helmikuussa 2014 

Porin perusturvakeskus lähetti vähiten tiedotteita koko mediaseurannan aikana. Sata-

kunnan Kansa kuitenkin esimerkiksi kirjoitti kaikista eniten Porin perusturvakeskuk-

sesta helmikuun 2014 aikana. Näkyvyys muissa lehdissä jäi vähäiseksi helmikuussa 

2014.  

 

Kuvio 66. Helmikuu 2014 juttujen määrä seuratuissa lehdissä. 
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Kuvio 67. Helmikuu 2014 juttujen määrä seuratuissa internetsivustoissa. 

 

Helmikuussa 2014 juttuja julkaistiin Porin perusturvakeskuksesta yhteensä 29 kappa-

letta (kuvio 66 ja 67).  

5.6.1 Satakunnan Kansa 

Helmikuussa 2014 Porin perusturvakeskuksesta juttuja Satakunnan Kansassa oli yh-

teensä 14 kappaletta. Näistä 14 jutusta 7 kappaletta oli sävyltään neutraaleja, 2 kap-

paletta olivat positiivisia ja 5 kappaletta oli sävyltään negatiivisia (kuvio 68).  

 

Kuvio 68. Satakunnan Kansa saavutetun näkyvyyden sävy helmikuussa 2014. 

 

Näistä 14 jutusta 10 kappaletta syntyi tiedotusvälineen eli Satakunnan Kansa omasta 

aloitteesta ja 4 kappaletta syntyi Porin perusturvakeskuksen tiedotteen pohjalta.  9 

kappaletta näistä oli juttutyypiltään uutisia, 1 kappale oli tyypiltään tekstiviestipals-

tan kirjoitus, 3 kappaletta olivat tyypeiltään yleisönosaston kirjoituksia sekä helmi-

kuussa Satakunnan Kansassa oli myös 1 pääkirjoitus, joka koski Porin perusturva-

keskusta (kuviot 69 ja 70).  

5 0 
0

5

10

Yle Satakunta Radio Pori

Helmikuu 2014 juttujen määrä seuratuissa 

internetsivustoissa 

14 

7 
2 5 

0

5

10

15

Juttujen määrä Neutraali Positiivinen Negatiivinen

Satakunnan Kansa saavutetun näkyvyyden sävy 

helmikuu 2014 



56 

 

Kuvio 69. Satakunnan Kansa juttutyypit helmikuussa 2014. 

 

Kuvio 70. Satakunnan Kansa juttujen synty helmikuussa 2014. 

 

Jutut käsittelivät seuraavia aiheita: alkoholiasenteet jälleen testissä, Vilhelmiinan 

lakkauttaminen ja laajentuminen, Perusturva purkaa hallintoa ei palveluja, Porin 

Pakka-toiminnasta kärkimalli koko maahan, valinnan mahdollisuuksien kasvamista 

terveydenhuollossa, varattomien ilmaista hammashoitoa, nettiajanvarauksen laaje-

nemista vähitellen Porin perusturvassa (liite 3), 60-paikkaisen hoivakodin tulemista 

Väinölään (liite 3), Porin perusturvakeskuksen säästöjä, pitkittyneen perusturvatut-

kinnan valmistumista kevään aikana (liite 3) sekä terveyskeskuksen hammashoito-

palveluita. Esimerkkinä negatiivisesta jutusta on yleisönosaston juttu ”vanhusten 

huollon kummallisuuksia”, jonka yleissävy ja kirjoitus itsessään olivat sävyltään ne-

gatiivisia (liite 1).  

5.6.2 Uusi Aika 

Helmikuun 2014 aikana Uudessa Ajassa uutisia oli Porin perusturvakeskuksesta yh-

teensä 3 kappaletta, joista kaikki olivat sävyltään neutraaleja. Uutisista 2 kappaletta 

syntyi Porin perusturvakeskuksen tiedotteen pohjalta ja 1 kappale tiedotusvälineen 

omasta aloitteesta. Uutiset käsittelivät vanhustenhuollon suuntaa ostopalveluihin, 

Keski-Porin kotihoidossa tablet-tietokoneen käyttöönottoa sekä Sairaanhoitopiirin 

leikkauksien aloittamista Porin pääterveysasemalla (kuvio 71).  
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Kuvio 71. Uusi Aika saavutetun näkyvyyden sävy helmikuussa 2014. 

5.6.3 Luoteisväylä 

Helmikuun 2014 aikana Luoteisväylä-lehdessä uutisia Porin perusturvakeskuksesta 

oli tasan 1 kappale, joka oli sävyltään neutraali. Uutinen syntyi suoraan Porin perus-

turvakeskuksen tiedotteen pohjalta ja käsitteli lähipalvelualueiden muuttamista kuu-

desta neljään (kuvio 72 ja liite 2).  

 

Kuvio 72. Luoteisväylä saavutetun näkyvyyden sävy helmikuussa 2014. 

5.6.4 Ulvilan Seutu 

Helmikuussa 2014 Ulvilan Seutu lehdessä ei ollut poikkeuksellisesti yhtään uutista 

Porin perusturvakeskuksesta.  
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5.6.5 Merikarvia-lehti 

Helmikuun 2014 aikana Merikarvia-lehdessä juttuja oli tasan 1 kappale Porin perus-

turvakeskuksesta. Juttu oli tyypiltään mielipidekirjoitus ja sävyltään negatiivinen. 

Kirjoitus syntyi lehden omasta aloitteesta ja käsitteli useamman hammaslääkärin 

mahdollista palkkausta (kuvio 73).  

 

Kuvio 73. Merikarvia-lehti saavutetun näkyvyyden sävy helmikuussa 2014. 

5.6.6 Satakunnan Työ 

Helmikuussa 2014 Satakunnan Työ lehdessä uutisia Porin perusturvakeskuksesta oli 

tasan 1 kappale. Tämä uutinen oli sävyltään neutraali ja syntyi tiedotusvälineen 

omasta aloitteesta. Uutinen käsitteli lapsiperheille tulevaa kotipalvelua maaliskuun 

aikana (kuvio 74).   

 

Kuvio 74. Satakunnan työ saavutetun näkyvyyden sävy helmikuussa 2014. 
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5.6.7 Satakunnan Viikko 

Helmikuussa 2014 Satakunnan Viikko lehdessä oli yhteensä 3 neutraalia uutista Po-

rin perusturvakeskuksesta (kuvio 75). Uutisista 2 kappaletta syntyi tiedotusvälineen 

omasta aloitteesta ja 1 kappale syntyi Porin perusturvakeskuksen tiedotteen pohjalta. 

Uutiset käsittelivät Porin Esikossa olevaa toimintaa, Sampolan hammashoitolan 

avaavan jälleen ovensa sekä Porin Väinölään tulevaa 60-paikkaista hoivakotia (kuvio 

76).  

 

Kuvio 75. Satakunnan Viikko saavutetun näkyvyyden sävy helmikuussa 2014. 

 

Kuvio 76. Satakunnan Viikko juttujen synty helmikuussa 2014. 

5.6.8 Porilaine-lehti 

Porilaine-lehdessä helmikuussa 2014 ei ollut yhtään uutista Porin perusturvakeskuk-

sesta.  

5.6.9 Uusi Pori 

Uusi Pori lehti ei julkaissut yhtään juttua Porin perusturvakeskuksesta helmikuussa 

2014. 
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5.6.10 Yle Satakunta 

Helmikuussa 2014 Yle Satakunnan internetsivuilla uutisia Porin perusturvakeskuk-

sesta oli yhteensä 5 kappaletta, joista jokainen oli sävyltään neutraali (kuvio 77).  

 

Kuvio 77. Yle Satakunta saavutetun näkyvyyden sävy helmikuussa 2014. 

 

Uutisista 3 kappaletta syntyi Porin perusturvakeskuksen tiedotteen pohjalta ja 2 kap-

paletta tiedotusvälineen omasta aloitteesta (kuvio 78). Uutiset käsittelivät Porin kau-

punginsairaalan palvelua, jossa lääkäri tulee useimmiten potilaan kotiin, Porin sosi-

aalipalveluiden ihmettelevää kohua hammashuollosta, Porin perusturvakeskuksen 

lähipalvelualueiden vähentämistä kuudesta neljään, Sairaanhoitopiirin aloittamia 

leikkauksia Maantiekadulla (liite 2) sekä Väinölään tulevaa uutta hoitokotia.  

 

Kuvio 78. Yle Satakunta juttujen synty helmikuussa 2014. 

5.6.11 Radio Pori 

Helmikuussa 2014 poikkeuksellisesti Radio Porin internetsivuilla ei ollut yhtään uu-

tista Porin perusturvasta.  

 

 

5 5 0 0 
0

5

10

Juttujen määrä Neutraali Positiivinen Negatiivinen

Yle Satakunta saavutetun näkyvyyden sävy helmikuu 

2014 

3 
2 

0

2

4

Tiedotteen pohjalta Oma-aloite

Yle Satakunta juttujen synty helmikuu 2014 



61 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Koko seurannan aikana Porin perusturvakeskuksesta negatiivia osumia oli kaikissa 

seuratuissa lehdissä sekä internetsivuissa yhteensä 23 kappaletta, joista 6 kappaletta 

oli asiasisällöltään negatiivisia ja 17 kappaletta oli kirjoitussävyltään negatiivisia 

(kuvio 79).  Suurin osa negatiivisista jutuista muodostui tekstiviesti- ja yleisönosas-

tonkirjoituksista. Vaikka mukaan mahtui muutama sävyltään negatiivinen uutinen, 

käsittelivät ne yleensä ajankohtaisia Porin perusturvakeskuksen ongelmia kuten lää-

käripulaa, hammashoidon ongelmia sekä pitkiä jonotusaikoja terveyskeskuksiin ja 

hammashoidon palveluihin. Joidenkin negatiivisten uutisten asiasisältö oli jo itses-

sään negatiivinen, mutta ei vaikuttanut Porin perusturvakeskuksen mediakuvaan ne-

gatiivisesti. Esimerkkinä voidaan sanoa paljon uutisointia saanut butaanin imppaus-

rinki Porissa, joka oli asialtaan negatiivinen. 

 

Kuvio 79. Mediaseurannan kaikki tulokset lehdissä lokakuusta 2013-helmikuuhun 

2014 

 

Positiivisia uutisia koko mediaseurannan ajalta oli kaikissa seuratuissa lehdissä ja 

internetsivustoissa yhteensä 13 kappaletta, joista monet olivat konkreettisia uutisia 

liittyen Porin perusturvakeskuksen toimintaan. Nämä positiiviset uutiset käsittelivät 

mm. maakunnan kokoisen Sote-alueen kannatusta Satakunnassa, sosiaalitoimen uu-

sia tiloja, pitkäaikaistyöttömien pääsyä ilmaiseksi lääkäriin, tyttörinki-toiminnan pal-

kitsemista sekä nettiajanvarauksen laajenemista Porin perusturvakeskuksessa. Mu-

kaan mahtui myös muutama positiivinen tekstiviesti- ja yleisönosastonkirjoitus.  Lo-

put jutut olivat sävyltään neutraaleja, näiden juttujen uutisointi oli enimmäkseen ob-

jektiivista; selkeästi puolueellisia lehtijuttuja oli verrattain vähän, kun niitä verrataan 

neutraalien juttujen määrään. Mediaseurannan aikana Uusi Pori lehti ei kirjoittanut 
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kertaakaan Porin perusturvakeskuksesta, tähän syy ei selvinnyt, vaikka siitä lähetet-

tiin sähköpostia toimitukselle. Uuden Porin uutiskynnys ei ylittynyt kertaakaan me-

diaseurannan aikana Porin perusturvakeskuksesta. 

 

Materiaalin läpikäynnin jälkeen lopullinen johtopäätös on, että vaikka Porin perus-

turvakeskuksen julkisuuskuva ei missään nimessä ole negatiivinen, niin voisi paran-

tamisen varaa silti hieman olla. Vaikka negatiivisia juttuja oli harvakseltaan Porin 

perusturvakeskuksesta, niin vastapainoksi selkeästi positiivisten juttujen määrä jäi 

vähäiseksi. Vaikka osa negatiivisista jutuista ei vaikuta negatiivisella tavalla Porin 

perusturvakeskuksen mediakuvaan, voivat ne silti vaikuttaa negatiivisesti asukkaiden 

tai asiakkaiden osto- ja palvelukäyttäytymiseen. Voidaan sanoa, että Porin perustur-

vakeskuksen mediakuva painetussa mediassa sekä internetissä vastasi suurelta osin 

todellisuutta: negatiivisten juttujen aiheet käsittelivät usein asioita, joista Porin perus-

turvakeskus on varmasti tietoinen.  

 

Porin perusturvakeskuksen tiedotteita lähetettiin mediaseurannan aikana aktiivisesti, 

tämä on tietysti helpoin ja paras viestinnän kehittämisen tapa, mutta pohdittavaksi 

jäi, ovatko kaikki aiheet tiedottamisen arvoisia. Porin perusturvakeskuksen tapahtu-

mat ja ajankohtaiset asiat koskettavat satakuntalaisia hyvin voimakkaasti, joten toi-

saalta aktiivinen tiedottaminen voi olla hyväksi. Mitään tiettyä linjaa lehtien välillä 

mediaseurannan aikana ei löytynyt, mutta parhaiten läpi päässeet aiheet käsittelivät 

muun muassa: maakunnan kokoisen Sote-alueen kannatusta, Keski-Porin terveys-

aseman hissien uusimista, nuorten huolestuttavaa butaanin imppausta sekä terveys-

aseman valitsemista yhteistoiminta-alueen ulkopuolelta. Selkeimmän ja suorimman 

mielipiteensä esiin toivat julki lehtien lukijoiden tekstiviesti- ja yleisönosastokirjoi-

tukset, joita tosin niitäkin oli melko harvassa. Selkeitä sävyeroja poliittisesti sitoutu-

neiden ja sitoutumattomien lehtien välillä ei mediaseurannan aikana ollut.  
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7 LOPUKSI 

Mediaseuranta ja saavutetun näkyvyyden seuraaminen itsessään viiden kuukauden 

aikana osoittautui melko haastavaksi. Ilmaisjakelujen, internetsivujen ja tiettyjen leh-

tien seuraaminen oli helppoa, sillä niitä pystyi lukemaan Satakunnan ammattikorkea-

koulun tarjoaman ePressin kautta.  Tietyt lehdet kuten Ulvilan Seutu sekä Uusi Aika 

eivät löytyneet sitä kautta, joten niiden seuraaminen tapahtui yleensä kirjastosta lu-

kemalla. Mediaseurannan avulla on helppo tarkastaa organisaation viestinnän nykyti-

la, sekä havainnoida asioita joissa organisaatio on kehittynyt ja joissa sillä on vielä 

kehitettävää.  

 

Metodina mediaseuranta on jokseenkin haastava näin yhden ihmisen toteutettavaksi, 

mutta se on silti toimiva tapa saada yleiskuva organisaation mediakuvasta. Organi-

saation maine rakentuu suurelta osin medianäkyvyyden, kokemuksien ja mielikuvien 

kautta. Hyvä maine on organisaatiolle erittäin tärkeä asia, sillä se houkuttelee parem-

pia työntekijöitä, jotka turvaavat toiminnan laadun. Hyvä maine tekee organisaatiosta 

vetovoimaisen sekä antaa vahvan kuvan palveluiden ja tuotteiden laadusta.  

 

Koska tämän opinnäytetyön mediaseuranta on tehty ns. ulkopuolisesta näkökulmasta, 

ovat tulokset mielestäni suurelta osin luotettavia ja puolueettomia. Mietittäväksi jää 

mitä aiheita seuraavaksi voidaan tutkia tai millaisia ovat mahdolliset jatkotutkimuk-

set? On tärkeä muistaa, että asioita tulee katsoa median ja julkisuuden näkökulmasta, 

joten tiedotteita laadittaessa asioita tulisi ensisijaisesti katsoa uutisarvojen kriteerien 

mukaan. Ajankohtaisuus, merkityksellisyys ja yleinen kiinnostavuus ovat nousseet 

nykypäivänä entistä tärkeimmiksi kriteereiksi.  Tietysti jokaiseen saavutettuun näky-

vyyteen organisaatio ei voi itse vaikuttaa viestintänsä avulla, vaan organisaation 

yleinen toiminta ja palvelun laatu vaikuttavat sidosryhmien näkökulmaan ja mielipi-

teisiin.  

 

Vielä ei ole olemassa yhtä tiettyä ja yleispätevää viestinnän seuranta-, arviointi- ja 

mittaustapaa, joka soveltuisi monien erilaisten julkisten ja yksityisten organisaatioi-

den käyttöön. Organisaation on siis itse päätettävä jatkotoimista tai mahdollisista jat-

kotutkimuksista. Jatkotutkimuksia suunnitellessa organisaation tulee ottaa huomioon 

tarvittavat resurssit sekä miettiä, mitkä olisivat hyödyllisimmät ja tehokkaimmat ta-
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vat jatkoa varten. Viestinnän tavoitteita tulisi päivittää aktiivisesti, sillä viestinnän 

seuranta ja arviointi ovat sitä helpoimpia, mitä ajankohtaisimmat ovat organisaation 

viestinnän tavoitteet. Seuranta vaatii resursseja ja aktiivista yhteistyötä, joita organi-

saation on oltava valmis tarjoamaan. 

 

Opinnäytetyön aikana opin, miten tärkeä aiheen rajaus on ja kuinka tärkeää on osata 

erottaa olennainen tieto. Tärkeää on myös luottaa itseensä ja siihen, että kykenee te-

kemään päätöksiä ja ratkaisuja.  Opinnäytetyönä mediaseuranta oli opettavainen ja 

haastava projekti, joka auttoi ymmärtämään, mistä viestinnän seurannassa on kyse. 

Tietysti on myönnettävä, että tästäkin aiheesta on varmasti vielä paljon opittavaa.  
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