
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2000-283

Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta

Laitos-Institution-Department
Viestinnän laitos

Tekijä-Författare-Author
Paajanen, Henna
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Mediatapahtuma nimeltä Eurooppa-neuvoston erityiskokous : Tapaustutkimus mediajulkisuuden hallinnasta
Oppiaine-Läroämne-Subject
Viestintä
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu

Aika-Datum-Month and year
2000-04-19

Sivumäärä-Sidantal-Number of pages
76 s. + 12 ls. + video (41 min.)

Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma on tapaustutkimus, jonka kohteena on lokakuussa 1999 järjestetty Tampereen Eurooppa-neuvoston erityiskokous.
Tutkielman tarkoitus on ensinnäkin selvittää, mitä keinoja eri tahoilla oli Tampereen huippukokouksessa hallita tapahtuman saamaa
mediajulkisuutta. Tarkastelun kohteena ovat: virallinen taho (EU, poliitikot, virkamiehet ja kokousjärjestäjät), epävirallinen taho (Tampereen
kaupunki) sekä tiedotusvälineiden edustajat. Analyysi perustuu teemahaastatteluaineistoon ja teoreettiseen viitekehykseen.
Tutkielmassa todettiin, että keskeinen tekijä mediajulkisuuden hallinnassa EU:n huippukokouksissa on tieto. Eniten keinoja hallita Tampereen
huippukokouksen saamaa mediajulkisuutta oli virallisen tahon edustajilla: he määrittelivät lähtökohdat, joista uutisointi tapahtui sekä hallitsivat
kokoukseen liittyvää informaatiota. Toimittajien rooli uutisten synnyssä oli keskeinen, vaikka he joutuivatkin työskentelemään rajallisten tietojen
ja tiukan aikataulun asettamissa puitteissa. Kaikkein pienimmät mahdollisuudet vaikuttaa kokouksen saamaan mediajulkisuuteen oli
epävirallisilla tahoilla.
Toiseksi tutkielmassa tarkastellaan Yleisradion Tampereen huippukokousta käsitteleviä tv-uutisia. Kvalitatiivisen sisällön erittelyn avulla
halutaan selvittää, ketkä saivat mediajulkisuutta huippukokousuutisissa eli ketkä esiintyivät uutisten keskeisinä toimijoina.
Tv-uutisisten analyysin perusteella kävi ilmi, että keskeisinä toimijoina huippukokousuutisissa esiintyivät pääministeri Paavo Lipponen ja
Yleisradion toimittajat. He saivat uutisissa eniten näkyvyyttä ja heille annettiin valta määritellä tapahtumia. Huomattavaa oli, että kukaan
EU-virkamiehistä, ulkomaisista valtionpäämiehistä tai esimerkiksi kokouksessa mukana ollut presidentti Martti Ahtisaari eivät saaneet ääntään
kuuluviin uutisjutuissa. Kansalaiset esiintyivät uutisissa lähinnä human intrest -juttujen torikyselyissä. Kaiken kaikkiaan uutisointi noudatti
pitkälle samaa linjaa kuin uutisointi Suomen EU-jäsenyysprosessin aikana.
Tutkielmassa pohdittiin lisäksi EU:n huippukokousten merkitystä yleisellä tasolla. Aihetta lähestyttiin politiikan viestinnällistymishypoteesin
sekä tapahtuman yleisen merkittävyyden ja uutiskriteerien näkökulmasta.
Tärkeimmät tutkielmassa käytetyt lähteet ovat Ullamaija Kivikurun (1996) toimittama "Kansa Euromyllyssä", Tuomo Mörän (1999)
"EU-journalismin anatomia", Tom Moringin ja Hal Himmelsteinin (1993) "Politiikkaa riisuttuna" sekä Risto Uimosen ja Elisa Ikävalkon (1996)
"Mielikuvien maailma".
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