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1 Johdanto 
 

Kun olin pieni tyttö, kohtasin kuuron ystävän. Aluksi kommunikoimme hymyllä. 

Myöhemmin opin viittomakielen perusteita ja nimeni sai oman viittoman. Emme ole 

verisukua, mutta kutsumme toisiamme serkuiksi. Ystävyyden jatkuessa opin, kuinka 

kuurot tietävät milloin ovikello soi, että he voivat ajaa autoa ja vaikka he eivät kuule 

musiikkia, he voivat silti tanssia basson tahtiin. Sain myös tietää, että ystäväni 

määrittelee itsensä mieluiten viittomakieliseksi kuuroksi, että hän ei mielellään puhu 

julkisissa tilanteissa kuuleville ja että hän tarvitsi tulkkia opintoihinsa. Kuulin järjestöstä 

nimeltä Kuurojen Liitto.  

Nämä asiat kulkivat mukana elämässäni aina silloinkin kun aloitin yliopisto-opinnot. 

Julkisuus tuntui samaan aikaan olevan keskustelun aiheena sekä viestinnän laitoksella 

että kahvipöydissä yliopiston ulkopuolella. Etenkin yksityisen ja julkisen rajan 

hämärtyminen tuntui olevan ajankohtaista. Tutustuin Elisa Ikävalkon julkisuuden 

hallinnan teoriaan, joka antaa merkittävän panoksen julkisuuden tutkimukseen 

kansainväliselläkin tasolla. Ikävalko on väitöskirjassaan nostanut yhdeksi keskeisistä 

tutkimuskysymyksistä sen, voiko organisaatio itse vaikuttaa julkisuutensa laatuun ja 

määrään. Tutkimuksen johtopäätöksenä Ikävalko toteaa, että julkisuutta pystytään 

hallitsemaan, jos organisaatio on tietoinen omasta asemastaan julkisuudessa ja tiedostaa 

julkisuuden sisäiset pelisäännöt. (Ikävalko 1996, 14,19, 81, 243.)  

Julkisuuden rakennusosat ja sisäiset säännöt käsittäessä voidaan paremmin tarkastella 

sitä, kuinka näihin rakenteisiin pystytään vaikuttamaan, jos pystytään - kuinka pysytään 

mukana julkisuuspelissä. Julkisuuspeli viittaa julkisuuden luonteeseen dynaamisena 

kilpailuna, jossa tavoitellaan voittoa tiettyjen sääntöjen vallitessa. (Ikävalko 1996, 14-

15, 71-74, 242-244.) Mielenkiintoiseksi yhtälön tekee se, että viestintäpolitiikan sijaan 

on syntynyt uudenlaista julkisuuspolitiikkaa (Iivonen & Åberg 2009, 21). Julkisuus 

tuntuu siis olevan alati muuttuva konsepti, jonka myös Jyrki Iivonen ja Leif Åberg ovat 

huomioineet tutkimuksessaan julkisuuden kentistä (2009). Iivonen ja Åberg ovat 

määritelleet omat ehdotuksensa julkisuusmekanismien toimintaan ja soveltaneet 

käsitettä julkisuuksien leimahduksista. He yhdistävät useampia viestinnän teorioita 

luodessaan uutta ymmärrystä julkisuuden käsittelemiseen. 
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Mietin kuinka määritellään kuka julkisuudessa pääsee puhumaan ja mitkä lausunnot 

tulevat esille. Usein julkisuusteorioissa käsitellään julkisuutta pelkästään kaupallisten, 

rahallista voittoa tavoittelevien, organisaatioiden kautta. Etujärjestöt, yhdistykset ja 

erilaiset liitot jäävät taustalle. Kolmas sektori alkoi 1990-luvun puolivälin jälkeen levitä 

ilmiönä (Helander 2002, 5, 9) ja viimeistään nyt 2012 vuonna tämän ilmiön voisi sanoa 

puhjenneen täyteen mittaansa. Yhteiskuntaa kohdanneet erilaiset kriisit ja sosiaalisten 

ratkaisujen paineet ovat nostaneet ihmisten kiinnostusta kolmanteen sektoriin (Rifkin 

1997, 103, 279; Helander 2002, 13) ja nyt se tuntuu olevan enemmän pinnalla kuin 

koskaan. Silti juuri viestinnän ja kolmannen sektorin tutkimus on jäänyt vähemmälle. 

Mikäli kolmatta sektoria on sivuttu julkisuudesta tai viestinnästä puhuttaessa, on se 

usein jäänyt aika pinnalliselle tasolle. Tätä on perusteltu muun muassa kolmannen 

sektorin toimijoiden monimuotoisuudella ja erityisluonteella, joiden vuoksi tiettyjä 

yhteisiä toimintaohjeita on koettu vaikeiksi muodostaa (ks. esim. Åberg 2000a, 133). 

Kuurojen Liitto on yksi tällaisista etujärjestöistä, jonka läheisempi tarkastelu alkoi 

kiinnostaa minua. Yhteiskunnassamme vaikuttaa useampia vähemmistöryhmiä, joiden 

olisi tärkeää saada äänensä kuulumaan, sekä omassa yhteisössään että muille, 

suvaitsevaisuuden ja tiedon lisäämisen vuoksi, mutta taistelu julkisuustilasta on kovaa. 

Ellei omassa tuttavapiirissäni olisi kuuroja, en tietäisi heistä juuri mitään. Minna 

Luukkainen on analysoinut väitöskirjassaan Viitotut elämät kuurojen nuorten aikuisten 

elämää ja kuurona olemista heidän omista näkökulmistaan. Aineistona ovat toimineet 

viittomakielellä toteutetut 25-35-vuotiaiden kuurojen viittomakielisten haastattelut. 

Vaikka suomalainen yhteiskunta näyttääkin tarjoavan mahdollisuudet sopusuhtaisen 

elämän toteuttamiseen, näkyvät elämänlaatua heikentävät epätasa-arvo ja 

valtakysymykset väitöskirjan tuloksissa vahvasti. Haastatteluiden kertomuksista nousee 

esiin aliarvioiva sekä ulossulkeva valta, jotka kaventavat edellytyksiä yksilön 

vapauteen.  Esimerkiksi media koettiin usein saavuttamattomaksi ja tiedon saamisen 

hankaluus tuo epätasa-arvoa kuurojen ja kuulevien välille. Kuurot kokivat myös itsensä 

esittämisen mahdollisuudet, etenkin kuulevalle yleisölle, rajoitettuina. (Luukkainen 

2008, 4, 161 183.) Luukkaisen väitöskirjasta ja kuulemistani kokemuksista käy ilmi, 

että tarvetta tiedolle ja sen leviämiselle on.  

Pro gradu-tutkielmani aihe on lähtöisin kiinnostuksesta julkisuuden hallintaan ja siihen, 

mitä kolmannen sektorin tulee ottaa huomioon julkisuutta tavoitellessaan. Julkisuus on 

yksi demokratian keskeisimmistä ominaisuuksista ja perustyökalu (Iivonen & Åberg 
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2009a, 4). Julkisuudella ja avoimuudella pyritään luomaan kansalaisille paremmat 

mahdollisuudet saamaan heitä koskevaa tietoa ja vaikuttamaan heitä koskevaan 

päätöksentekoon. (Mt. 6.) Esimerkiksi Kuurojen Liitto pyrkii varmistamaan, että juuri 

tämä sama parempi mahdollisuus tulee myös kuurojen piiriin. Luomalla itsestään 

tunnetumpaa julkisuuskuvaa ja viestimällä kohderyhmälleen paremmin, lisääntyvät 

myös kuurojen mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon paremmin. Sama koskee 

kolmatta sektoria ylipäätään. 

 

1.1 Tutkimuskysymykset ja työn rakenne 
 

Tutkimuksen lähtökohtina toimivat julkisuuden hallinnan eri teoriat ja kysymys siitä, 

miten etujärjestö voi pysyä mukana julkisuudessa sitä hyödyttävillä tavoilla. 

Perimmäisenä pyrkimyksenä on tiedon lisääminen kolmannen sektorin mahdollisista 

toimintatavoista julkisuudessa. Kuurojen Liitto toimii työssäni tapaustutkimuksena, 

jonka kautta avaan kolmannen sektorin edellytyksiä ja vaatimuksia etujärjestön 

näkökulmasta. Tutkimuksen teoriapohjan muodostavat Elisa Ikävalkon teoria 

julkisuusmekanismeista ja niiden toiminnasta (1996) sekä Jyrki Iivosen ja Leif Åbergin 

julkisuuksien dynamiikan teoria (2009a). Nämä kaksi julkisuuden hallinnan teoriaa olen 

valinnut työni teoriapohjaksi siksi, että olen halunnut kartoittaa suomalaista julkisuuden 

tutkimusta. Ikävalkon väitöskirja, jossa hän esittelee mallinsa, on myös ensimmäinen 

aiheesta eli julkisuuden hallinnasta tehty tutkimus organisaatioviestinnän areenalla. 

Iivonen ja Åberg taas ovat suomalaisen organisaatioviestinnän ansioituneina toimijoina 

hekin tuoneet julkisuuden käsitettä ja sen hallintaa ajan tasalle.  

Tutkimustehtävänäni on tarkastella julkisuuden hallintaa ja käyttöä kolmannen sektorin 

järjestön näkökulmasta sekä selvittää, mitkä ovat ne tavat, joilla kolmas sektori voi 

menestyä julkisuudessa ja millä julkisuuden kentillä se toimii. Esimerkkitapauksena 

tarkastelen Kuurojen Liittoa kolmannen sektorin etujärjestönä. 
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Työni kaksi päätutkimuskysymystä ja niiden tarkentavat alakysymykset ovat 

seuraavanlaiset: 

1. Mitkä ovat kolmannen sektorin erityispiirteet julkisuutta tavoiteltaessa ja siinä 

toimiessa? 

- Miten valittujen julkisuusteorioiden (Ikävalko 1996 ja Iivonen & Åberg 

2009a) mallintamiset toimivat, kun kyseessä on aatteellinen järjestö? 

2. Mistä näkökulmista Kuurojen Liitto esiintyy julkisuudessa? 

- Miten Kuurojen Liitto voidaan sijoittaa julkisuusmekanismin (Ikävalko 

1996) ja julkisuuksien dynamiikan (Iivonen & Åberg) piiriin? 

- Millainen on julkisen viestinnän rooli kuurojen aseman parantamisessa?  

Työni aineistona toimivat teoriat kolmannen sektorin toimijoista ja julkisuuden 

hallinnasta sekä keväällä ja kesällä 2011 toteutetut kolme fokusryhmähaastattelua. 

 Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen kolmannen sektorin toiminnasta julkisuudessa 

vastaan puhtaasti teoriapohjaisesti: pohdin Ikävalkon (1996) sekä Iivosen ja Åbergin 

(2009a) teorioiden lisäksi kolmannen sektorin toiminnan erityispiirteitä viestinnässä. 

Näitä teorioita esittelen luvuissa kolme ja neljä. Teoreettista lähestymistapaa tukee se, 

että kolmannen sektorin viestintää ei ole tutkittu organisaatioviestinnän näkökulmasta. 

Toiseen tutkimuskysymykseen vastaamisen perustan Ikävalkon (1996) ja Iivosen ja 

Åbergin (2009a) teorioiden lisäksi fokusryhmähaastatteluista saatuun materiaaliin ja sen 

analysointiin.  

Johdannossa määrittelen työni viitekehyksen ja oman tutkijapositioni. Tämän jälkeen 

avaan tutkielmalleni olennaista terminologiaa luvussa kaksi. Kolmannessa luvussa 

määrittelen julkisuuden käsitettä ja kartoitan julkisuustutkimuksen aikaisempaa taustaa. 

Esittelen tiivistetysti tutkimusperinnettä, jossa pohditaan poliittisen julkisuuden ja 

demokratian sekä yksityisen ja julkisen välisiä suhteita. Tarkastelen julkisuutta 

erityisesti organisaatioviestinnän näkökulmasta esittelemällä julkisuuden hallinnan 

teorioita sekä julkisuuden kentät. Esittelen myös käyttämäni pääteoriat ja muodostan 

perustellen työni teoriaytimen Elisa Ikävalkon (1996) sekä Jyrki Iivosen ja Leif Åbergin 

(2009a) julkisuusteorioiden symbioosista. Yhdessä neljännen luvun kanssa tämä luku 

luo työni teoreettisen ytimen ja viitekehyksen. Neljäs luku koostuu kolmannen sektorin 
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syvemmästä tarkastelusta. Tässä luvussa vastaan myös ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen. 

Viidennessä luvussa esittelen tapaustutkimuksen kohteena olevan Kuurojen Liiton 

tarkemmin ja kerron Liiton strategiasta ja viestinnästä. Tämä antaa tutkimuksen lukijalle 

työkaluja ymmärtää erityisesti työn tuloksien tulkintaa. 

Kuudennessa luvussa esittelen käyttämäni laadullisen tiedonkeruun menetelmän 

fokusryhmät sekä tutkimusmetodini laadullisen sisällönanalyysin. Sovellan Kuurojen 

Liittoon sekä julkisuuden hallintaa ja sovitetiloja (Ikävalko 1996) että julkisuuksien 

dynamiikan mallia ( Iivonen & Åberg 2009a). Tässä luvussa toteutan myös 

sisällönanalyysin ja esitän vastaukset toiseen tutkimuskysymykseen. 

Johtopäätöksissä pohdin työni tuloksia ja mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita. 

Tavoitteenani on johtopäätöksissä antaa oma panokseni julkisuuden hallinnasta 

käydylle keskustelulle kolmannen sektorin näkökulmasta ja tuoda ilmi se tarve, mikä 

jatkotutkimukselle on etujärjestöjen julkisuuden ymmärtämiseksi. 

 

1.2  Tieteellinen viitekehys 
 

Tutkimukseni teoriapuolta miettiessäni, jouduin ja sain pohtia olenko sitä mieltä, että 

tieto on sosiaalisesti rakentunutta (sosiaalinen konstruktivismi) vai näenkö tietona vain 

tieteellisen ja suoraan havainnoidun (positivismi)? 

Tutkimukseni perustukset rakentuivat alussa sosiaalisen konstruktionismin käsitykselle 

tiedosta ja todellisuudesta, mikä on erityisesti kulttuurintutkimuksessa suosittu 

näkökulma. Sosiaalisen konstruktionismin mukaan tieto on sosiaalisesti rakentunutta: se 

rakentuu sosiaalisessa kanssakäymisessä erilaisten merkitysten ja tulkintojen kautta.  

(Alasuutari 1994, 51, 63, 152.) 

Huomasin kuitenkin, että tiedon sosiaalisen rakentumisen teoriassa saattaa piillä 

tietynlainen relativismin vaara, jossa kaiken voidaan ajatella olevan suhteellista eikä 

yleispäteviä totuuksia ole olemassa (ks. esim. relativismin vaarasta pluralistisessa 

näkemyksessä Nieminen & Pantti 2004, 31). Voidaankin oikeutetusti pohtia, 

tarkoittaako tämä sitä, että todellisuus on siis alati muuttuva käsite.  
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Uskon, että jos ja kun todellisuus ei ole pelkästään sosiaalisesti rakentunutta, vaan myös 

suoraan havainnoitua, positivistista tieteellistä tietoa, ei tämä jälkimmäinen tiedon 

rakentuminen voi koskaan hallita yksinään. Erilaiset puhetavat tuottavat sosiaalisia 

rakenteita, joilla maailmaa jäsennetään ja näillä merkityksillä ja kulttuurisilla 

jäsennyksillä uusinnetaan ja rakennetaan todellisuutta jatkuvasti (Alasuutari 1994, 51, 

63, 152). Rakennamme merkityksiä ja ajatuksia mielissämme ja kun olemme 

tekemisissä toisten kanssa ja keskustelemme näistä asioista, jotka näemme totuuksina, 

muokkaamme todellisuutta omiin perspektiiveihimme sopivaksi. Näin ollen näen, että 

sosiaalinen ja positivistinen tieto kulkevat ja rakentuvat käsikädessä, hilliten ja kaitsien 

toinen toistaan. 

 

1.3 Lähtöpremissit 
 

Tässä osiossa esittelen lähtökohtani tutkimuksen teolle sekä sijoitan itseni suhteessa 

tutkimukseen tieteen kentälle. Ensimmäiseksi määrittelen viestinnällisen 

lähestymistapani, minkä jälkeen pohdin omaa läheisyyttäni tutkimusaiheeseen. 

 

1.3.1 Viestinnällinen näkökulma 
 

Olen valinnut työni näkökulmaksi viestinnän rituaalimallin, joka on itse asiassa 

suosittua siirtomallia vanhempi. Rituaalinen viestintä sisältää yhdessä jakamista, 

osallistumista ja kumppanuutta. Tavoitteena on pitää yhteiskunta ajan tasalla. (Carey 

1994, 85.) Tämä kuulostaa hyvin paljon siltä, mitä julkisuuteen kuuluu ja mitä sen 

tavoitteeksi usein luetaan. James W. Carey toteaa osuvasti, että ritualistisen viestinnän 

kannalta uutinen ei ole informaatiota, vaan se on draamaa (1994, 87). Rituaalinen 

viestintä kuuluu viestinnän sosiaalis-kulttuuriseen suuntaan, jossa viestintä 

ymmärretään yhteisyyden tuottamisena ja ylläpitona teknisen siirtoprosessin sijaan 

(Pietilä 2005, 120), mutta rituaalimallin korostaminen ei kuitenkaan sulje pois kokonaan 

siirtomallia (Carey 1994, 87). 
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Organisaatio-, yhteisö-, ja yritysviestintä sekä suhdetoiminta ovat kaikki termejä hieman 

eri vivahtein organisaation puitteissa tapahtuvalle viestimiselle. Omassa työssäni käytän 

kolmea ensiksi mainittua toistensa synonyymeina. Oletan myös, että sisäisen viestinnän 

tulee olla kunnossa, jotta ulkoinen viestintä ja julkisuudessa toimiminen voivat 

onnistua. 

Minulla on myös muita lähtöpremissejä, jotka määrittelevät valitsemaani näkökulmaa ja 

osaltaan myös tutkimuskysymyksien muotoutumista. Ikävalkon oletuksena on se, että 

organisaatiot toivovat itselleen joko positiivista julkisuutta tai ei julkisuutta laisinkaan. 

(Ikävalko 1996, 19.) Käytän omana lähtöoletuksenani sitä, että Kuurojen Liitto toivoo 

itselleen positiivista julkisuutta. Uskon myös, että jokaisen organisaation viestintää 

voidaan aina parantaa jollakin tavalla ja näin ollen myös Kuurojen liiton viestinnästä ja 

etenkin julkisuuden hallinnasta voidaan löytää jotakin parannettavaa.  

 

1.3.2 Tutkijan position määrittely 
 

Kuurojen Liiton valitseminen tutkielmani kohteeksi juontaa Luukkaisen väitöskirjassa 

havaittujen epäkohtien lisäksi omiin kontakteihini kuurojen vähemmistöryhmän kanssa. 

Aihe on minulle merkityksellinen myös henkilökohtaisella tasolla ja tiedostan olevani 

tutkijana aihetta lähellä. 

Vaikka oma näkökulmani varmasti näkyy tutkielman läpi, on pyrkimyksenäni lähestyä 

aihetta objektiivisen tieteen tekemisen näkökulmasta. Vahvasta lähtöasetelmasta 

huolimatta aion olla sen verran nöyrä, että pystyn tutkijana ottamaan tulokset sellaisina 

kuin ne ovat ja työn edetessä vaihdoinkin näkökulmaa työhöni muutamaan kertaan. 

Täysin objektiivista tutkimusta tuskin on olemassakaan, sillä jokainen tutkija luo oman 

persoonallisen leimansa työhönsä. Tahdon lähestyä tutkielman tekoa enemmän taiteen 

teon näkökulmasta – jokainen tutkimus on oma teoksensa ja tekijöidensä summa ja voin 

huomata ja osata luoda jotakin juuri henkilökohtaisista lähtökohdistani johtuen. Uskon, 

että tiedostaessani ja kertoessani lähtökohtani lukijalle, olen kykeneväisempi luomaan 

myös tieteellisesti validia tulosta ja valmistaudun tekemään objektiivisempaa 

tutkimusta, jonka tulokset on myös muiden mahdollista tavoittaa ja allekirjoittaa 

seuraamalla tutkimuksen vaiheita.  
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2 Tutkielmassa käytetyt peruskäsitteet 
 

Tässä luvussa määrittelen ja avaan työni kannalta keskeisiä termejä ja sijoitan ne 

suhteessa toisiinsa. Julkisuuden hallintaa tutkiessani tulivat kirjallisuudessa vastaan 

erityisesti käsitteet maine, profiili sekä imago. Nämä käsitteet esiintyvät usein 

julkisuuden käsitteen kanssa samoissa tilanteissa. Käsitteistö on myös hyvin 

samankaltaista toistensa kanssa: esimerkiksi useiden käsitteiden määrittelyissä 

mainitaan kuva tai mielikuva. Käsitteiden erittelystä huolimatta niiden ymmärtäminen 

suhteessa toisiinsa voi olla hankalaa. Seuraavaksi esittelen 2.1 osiossa nämä kyseiset 

termit sekä muut teoreettisen viitekehykseeni kuuluvat käsitteet. Avaan myös 

tapaustutkimukseeni liittyen kuurouden ja viittomakielisyyden käsitteitä. Julkisuuden 

määrittelen luvussa kolme. Kolmatta sektoria ja etujärjestöjä tarkastelen luvussa neljä. 

 

2.1 Imago, issuet, julkisot ja muut määrittelyssä 
 

Maine on mielikuva, joka syntyy tarinoista. Se on yleinen uskomus henkilön tai asian 

luonteesta. Maine arvottaa organisaation ja on seurausta hyvästä 

organisaatiokulttuurista. Maineen syntyminen tapahtuu organisaation ja sidosryhmien 

kohdatessa. (Aula & Heinonen 2002, 32; Karvonen 2005, 47, 49.) Hyvä maine on 

organisaation aineetonta pääomaa (Juholin & Kuutti 2003, 65). Ilman julkisuutta ei ole 

olemassa mainettakaan, sillä maine rakentuu aina julkisuudessa (Aula & Heinonen 

2011, 80). 

Profiili on organisaation tavoitekuva, joka muodostuu mielikuvista, joita muokataan 

strategisilla perusviesteillä. Profiloinnilla tarkoitetaan profiilin ja kehystarinan 

rakentamista, jatkuvaa mielikuviin vaikuttamista pitkällä aikatähtäimellä. Profiloinnissa 

yritys tai yhteisö itse aktiivisesti pyrkii luomaan tiettyä mielikuvaa itsestään. (Åberg 

1996, 70-72; Åberg 2000b, 302; Juholin 2001, 33, 52.) 

Visio on myös mielikuva. Se on tavoittelemisen arvoinen tulevaisuuden tila, jonne 

organisaation toivotaan pääsevän. (Åberg 2000a, 137.) 
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Imago on julkisuuskuva (Ikävalko 1996, 52). Jaakko Lehtosen mukaan imago tulisi 

ymmärtää vertauskuvana, joka auttaa ymmärtämään yrityksen monimutkaista 

rakennetta ja suhdetta eri vaikutussuhteisiin yksinkertaisemmin. Usein imagoa ja 

profiilia saatetaan käyttää myös päällekkäisinä termeinä. (Lehtonen 1998, 135.)  Imago 

on toisaalta ulkoista, visuaalista ja viestinnällistä ja toisaalta sisäistä ihmismielen 

mielikuvaa. (Karvonen 2005, 39) Usein mainetta pidetään imagoa parempana käsitteenä 

ja yritys- ja yhteisöviestinnän puolella maine onkin korvaamassa imagoa 

soveltuvampana käsitteenä (Karvonen 2005, 46; Juholin & Kuutti 2003, 65). 

Issuella tarkoitetaan toimintaympäristössä esillä olevia tai esiin nousevia keskustelun, 

kiinnostuksen tai huolen aiheita (Lehtonen 2002a, 31). Iivonen & Åberg (2009a, 11) 

kertovat issuen olevan asia, joka jollakin tavalla linkittyy organisaatioon. He puhuvat 

issuen synonyymina myös teemasta. Organisaatiolle ja sen viestinnälle tärkeitä issueita 

ovat ne, jotka syntyvät organisaatioon liittyvien asioiden ympärille: teemat, joilla voi 

olla vaikutusta yrityksen toimintaan ja jotka olisi hyvä ottaa huomioon toiminnan 

suunnittelemisessa ovat organisaatiolle olennaisia(Lehtonen 2002a, 31; Iivonen & 

Åberg 2009a, 11). Teemat eli issuet ovat siis asioita, jotka koskevat organisaatiota ja 

johtuvat sen omasta toiminnasta joko suorasti tai epäsuorasti. Suora issue voi olla 

esimerkiksi organisaation päätös irtisanoa ihmisiä ja epäsuorasti issue voi syntyä, jos 

vaikkapa organisaatiot vastustajat pääsevät tekemään aktivisti-iskun organisaation 

heikkouksien takia. Teemojen voisi siis sanoa syntyvän organisaatiosta käsin tai 

organisaation vuoksi. (Iivonen & Åberg 2009a, 12.) 

 Julkisuuden toimijoita voidaan kuvailla termeillä julkiso (public) ja yleisö (audience). 

Julkison ja yleisön määrittelyt eivät ole täysin ongelmattomia ja erityisesti 

suomennoksista on käyty keskustelua (ks. esim. Pietilä Habermasin 2004 esisanoissa 

termien suomennoksista ja tarkoituksista ja Iivonen & Åberg 2009a, 11-12). Käytän 

kuitenkin työssäni näitä suomennettuja termejä, jotka ovat kritiikistä huolimatta 

vakiintuneet viestinnän kentällä. Julkiso kuvaa toimijaa aktiivisena ja 

vuorovaikutteisena kun taas yleisöllä viitataan passiiviseen, vastaanottavaan joukkoon. 

Julkisot syntyvät jonkin yhteisen kysymyksen tai ongelman ympärille. He ottavat kantaa 

ja ovat julkisuuteen päin suuntautuneita. Julkisot ovat siis esimerkiksi joukko ihmisiä, 

jotka viestivät organisaatioon liittyvistä asioista aktiivisesti. (Iivonen & Åberg 2009a, 

11-12; Pietilä 1999, 4; Pietilä et al. 1999, 1; Habermas 2004 [1962], 22; Dewey 2006 
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[1922], 18.) Puhun tutkielmassa julkisoiden synonyyminä myös ryhmittymistä, sillä 

Iivonen & Åberg (2009a) käyttävät teoriassaan tätä termiä. 
 

Stakeholder voidaan suomentaa sidosryhmän jäseneksi. Sidosryhmiä ovat muun muassa 

asiakkaat, henkilöstö, sijoittajat ja media (Aula & Heinonen (Karvosta mukaillen?) 

2002, 90). Sidosryhmät tarkoittavat ihmisiä, joiden päätöksillä on vaikutusta 

organisaation toimintaan tai joihin vastaavasti organisaation ratkaisut kohdistuvat tai 

vaikuttavat. Ne sidosryhmän jäsenet, jotka ovat passiivisia, voidaan lukea kuuluviksi 

enemmänkin yleisöön, kun taas aktiiviset vaikuttajat ovat julkisoita. Organisaation on 

toisaalta helpompaa kommunikoida julkisoille, jotka eivät vain odota tiedon tuomista 

heille, mutta toisaalta heihin on myös vaikeampi vaikuttaa, sillä he etsivät tietoa 

aktiivisesti eri lähteistä. (Grunig & Repper 1992, 125.)  

PR- ja suhdetoiminta on terminä organisaatioviestinnän edeltäjä ja nykyisissä 

organisaatioviestinnän teorioissa PR (Public Relations) sisällytetään ulkoisen viestinnän 

kenttään (Ikävalko 1996, 31). PR, organisaatioiden suhdetoiminta, on siis toisin sanoen 

julkisuustyötä, jolla pyritään organisaation ja yleisöjen väliseen yhteisymmärrykseen ja 

luottamussuhteeseen (Lehtonen 1998, 119). Suhdetoiminta on kahdensuuntaista 

viestintää yrityksen ja sen sidosryhmien välillä. (Lindegaard & Wiio 1973, 15-17 

teoksessa Ikävalko 1996, 31.) Tämä vaatii jatkuvaa tavoitteellista toimintaa: yleisen 

mielipiteen ja mielenkiinnon ennakointia, esiin nousevien teemojen analysoimista ja 

tulkintaa. Kampanjoimalla tähdätään myös vaikuttamaan mielipiteisiin. Puhuessaan 

PR:stä, Lehtonen toteaa mainonnan ja tiedottamisen rajan olevan häilyvä. 

Markkinointiviestintä pyrkii lisäämään yrityksen tuottamien hyödykkeiden kysynnän 

lisäämistä ja näin ollen lisäämään tuloja kun taas PR:n tehtävänä on säästää rahaa ja 

turvata toiminnan edellytykset huolehtimalla suhteista. Molemmat siis tavoittelevat 

rahan ansaitsemista, mutta eri tavoin, toinen ansaitsemalla ja toinen säästämällä. 

(Lehtonen 1998, 119, 123.) 
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2.2 Viittomakielinen vai kuuro? 
 

Kuurouden määrittely voidaan karkeasti jakaa kahteen näkökulmaan. Kuurot kokevat 

itsensä ensisijaisesti kieli- ja kulttuurivähemmistönä. Kuurojen yhteisö perustuu kielen, 

kulttuurin ja identiteetin varaan, jossa samankaltaisen kokemuspohjan omistavat 

kokoontuvat yhteen. Lääketiede taas määrittelee kuuroutta kuulovamman asteen 

perusteella ja usein yhteiskunnan palvelut määritellään myös tämän asteikon mukaan. 

(Kuurojen Liitto ry, n.d., 3; Kuurojen Liitto ry & Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 

2010, 9.) 

Nykyisin kuurojen yhteisön synonyymina käytetään myös ilmaisua viittomakielinen 

yhteisö. Tällöin näkökulma on nimenomaan kielilähtöinen. Viittomakielisiin luetaan 

kuitenkin kaikki viittomakieltä käyttävät, ne joiden äidinkielenä se on, sekä esimerkiksi 

ne, joilla viittomakieli on ensikieli tai vieras kieli. Viittomakieliseen yhteisöön 

kuulumista ei siis määrittele pelkästään kuurous, vaan myös se, kuinka kokee 

samaistuvansa ryhmään. (Kuurojen Liitto ry, n.d., 3-7; Kuurojen Liitto ry & 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2010, 9.) Ei siis ole sama asia käyttääkö termiä 

viittomakielinen tai kuuro eikä ole täysin ongelmatonta kumpaan yhteisöön viittaa. 

Eräs fokusryhmän osallistujista jäsenryhmässä toi esille kuurojen tuntemuksia 

määrittelystä: 

”Mä aattelen, että kuuro, et okei ei kuule, niin se ei oo vammainen 

välttämättä. Et jos aatellaan huonokuulosta, joka ei käytä tota puhetta, 

niin sitten puhutaan et kuulovammainen ja sit taas kuuro, jotenkin 

syrjitään et kuuroa. Et Jumala on antanut mulle tämmösen näin, et okei 

korvat ei ehkä toimi mutta ei mussa mitään vikaa muuten oo, että mä oon 

ihan tavallinen ihminen. Lääkärit sitten tuolla kattoo että jaaha, että 

mikäs se kuulon aste on ja voi voi oi. Ootkos sä nyt kuuro vai ootko sä 

huonokuuloinen vai kuulovammainen. Se on niinku niitten muitten 

määritelmä siitä sitten enemmänkin.” 

Kuurojen Liiton lähtökohtana on se, että myös yhteiskunta määrittelisi kuurot 

kulttuuriskielellisestä näkökulmasta. Mäkipään mukaan mediassa esitettävät diskurssit 

painottavat usein lääketieteellistä näkökulmaa, mutta tavoitteena olisi saada 
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kulttuuriskielellinen suhtautuminen yleisemmäksi. (Mäkipää 2010.) Terminologia ei ole 

siis yksiselitteistä tässä suhteessa. Työssäni olen tehnyt valinnan käyttää termiä kuuro, 

kun kyseessä on henkilö, joka ei kuule tai on huonokuuloinen ja käyttää tästä syystä 

viittomakieltä äidinkielenään tai käyttökielenä. Termiä kuulovammainen käytän vain, 

mikäli se on lähteessä mainittu tässä muodossa. Mikäli kyseessä on normaalisti kuuleva 

henkilö, jonka äidinkielenä tai pääasiallisena käyttökielenä on viittomakieli, käytän 

termiä viittomakielinen. Muutoin on kyseessä kuuleva henkilö. 
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3 Julkisuus 
 

Julkisuus on ongelmallinen käsite, jonka määrittely on hankalaa sen monien 

käyttötapojen ja jatkuvan muutoksen vuoksi (2004 [1962], 21; Ikävalko 1996, 26,  28; 

Nieminen & Pantti 2004, 33; Nieminen 2003, 18). Julkisuutta on tutkittu paljon, sekä 

kansainvälisellä että kotimaisella kentällä ja etenkin 1990-luvun ja 2000-luvun 

taitekohdan molemmin puolin oli havaittavissa voimakasta lisääntymistä 

julkisuusilmiön tutkimisessa (Nieminen 2003, 18). Pohdin tässä luvussa julkisuuden 

tutkimuksen historiaa, terminologiaa ja muodostan oman määrittelytapani. Keskityn 

työssäni pääasiallisesti julkisuuden määrittelyyn organisaatioviestinnän kontekstissa,  

mutta tuon esille myös julkisuuden tutkimuksen alkuvaiheita, jolloin julkisuus esitettiin 

hyvin poliittisessa kontekstissa. En kuitenkaan koe että poliittisen julkisuuden 

syntykohtien kovin syvällinen käsittely palvelisi työni tarkoitusta, joten pyrin siis 

selvittämään, kuinka julkisuus nähdään nimenomaan organisaatioviestinnässä ja minkä 

määrittelyn se saa tällä areenalla. 

Julkisuus on dialogi ja areena. Organisaatioiden viestintästrategiat perustuvat oletukseen 

julkisuudesta. Tällä areenalla yritykset eivät enää pysty hallitsemaan julkisuuskuvaansa 

pitämällä muutamia avainhenkilöitä tyytyväisinä vaan kaikki liikkeet ratkaisevat. 

Julkisen ja yksityisen rajat ovat hämärtyneet ja samalla myös organisaatioiden 

julkisuudet ovat muuttuneet tämän mukana tuotteistetuiksi ja rajattomiksi. (Aula & 

Heinonen 2011, 79-80.) Tämä liittyy informaatioyhteiskunnan verkottumiseen ja tiedon 

nopeaan kulkuun. 

Julkisuutta lähestytään usein pääasiallisesti joko normatiivis-ideaalista tai deskriptiivis-

empiristisestä näkökulmasta. Edellisessä lähtökohtana on ihanteellinen, kaikille avoin, 

julkisuus, jossa rationaalinen keskustelu johtaa konsensukseen ja jonka avulla 

arvioidaan toteutunutta julkisuuden tilaa. Jälkimmäisessä julkisuus nähdään 

yksiulotteisena, todellisuuteen pohjaavana tilana. Ihanteellisia oletuksia julkisuudesta ei 

ole vaan julkisuus pyritään näkemään sellaisena kuin se on ja tutkitaan julkisuuden 

toimintatapoja: miten julkisuuteen päästään ja miten se toimii, millainen julkisuuden 

rakenne on. Deskriptiivis-empiristisessä näkökulmassa lähtöoletuksena voi olla muun 

muassa julkisuuden tarkastelu strategisesta pelinäkökulmasta. Tästä näkökulmasta 
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ponnistaa esimerkiksi myös Elisa Ikävalkon ylivoimapelin ajatus. (Nieminen 2003, 19-

20; Ikävalko 1996.)  Suurimmalta osin luvussa 4.1. esiteltävät teoreetikot lähestyvät 

julkisuutta tästä normatiivis-ideaalista lähtökohdasta, kun taas 4.2. luvussa 

organisaatioviestintää ja julkisuutta tarkasteltaessa painopiste on deskriptiivis-

empiristisessä näkökulmassa. Hannu Nieminen toteaa julkisuudessa olevan kyseen 

erilaisten yhteiskunnallisten intressien kamppailusta ja ehdottaa näiden kahden 

vakiintuneen näkökulman lisäksi uudeksi lähestymistavaksi kriittiseen realismiin 

pohjautuvaa julkisuuskäsitystä, mikä täyttäisi normatiivisen, kuvailevan tutkimuksen 

pinnallisten johtopäätöksien sekä empiirisen, kriittisen etäisyyden häivyttävän 

tutkimuksen välisen kuilun (Nieminen 2003, 20-23). Hän nimeää kansalliselle 

julkisuudelle kolmea uutta tasoa: arkijulkisuus, mediavälitteinen julkisuus ja 

ydinjulkisuudet ( mt. 22-29). 

 

3.1. Julkinen mielipide: julkisuuden käsitteen historiaa 
 

Eräät aikaisimmat julkisuusteoriat käsittelevät julkista kansalaistoimintaa sekä valtion ja 

demokratian suhdetta. Viisi julkisuuden tutkimuksen tärkeää vaikuttajaa, Walter 

Lippmann (1965 [1922]), John Dewey (2006 [1922]), Edward L. Bernays (1923), 

Jürgen Habermas (2004 [1962]) sekä Richard Sennett (1977 [1974]) ovat käsitelleet 

julkisuutta kansalaisjulkisuuden näkökulmasta ja analysoivat julkista mielipidettä (ks. 

esim. Bernays 1923, 61; Habermas (2004 [1962]), 349; Lippmann 1965 [1922], 250-

251). He ovat kaikki merkittäviä tieteenharjoittajia kansainvälisesti, mutta 

suomalaisessa tiedeyhteisössä erityisesti Jürgen Habermas sekä John Dewey ovat 

saaneet paljon näkyvyyttä ja lukuisia tutkimuksia aina pro gradu –tutkielmista 

tieteellisiin artikkeleihin ja teoksiin on pohjattu heidän teorioihinsa. 

Frankfurtin koulukunnan toista sukupolvea edustava Habermas tutkii porvarillisen 

julkisuuden syntyä julkisen vallan vastapainoksi ja sen muutosta kuuluisimmassa 

teoksessaan Julkisuuden rakennemuutos (Koivisto & Väliverronen 1987, 9; Habermas 

2004 [1962]). Habermas pohtii, kuinka julkinen mielipide todellisuudessa on vain 

kuvitelma ja havaitsee näennäisjulkisten mielipiteiden piirin, jotka eivät täytä liberaalin 

julkisen järjenkäytön kriteerejä. Habermas määrittelee julkisuuden yhteiskunnallisen 
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elämän alueeksi, jossa julkinen mielipide voi muodostua ja osanotto on avointa kaikille 

kansalaisille. Jokainen keskustelu, jossa yksityiset kansalaiset kerääntyvät yhteen 

julkisoiksi, muodostaa julkisuutta. (Habermas 1988 [1964], 17; 2004 [1962], 21-22, 

349, 352.) 

 Lisäksi journalismi ja lehdistö saavat vahvan painotuksen viisikon tutkimuksissa (esim.  

Habermas 2004 [1962], 40, 47, 247-248; Bernays 1923, 126, 178) ja he käsittelevät 

myös PR eli suhdetoimintaa (ks. esim. Habermas 2004 [1962], 22). 

Yhteistä näille teoreetikoille on myös se, että he analysoivat ja määrittelevät yksityisen 

ja julkisen suhdetta. Habermasin mukaan tavaranvaihdon ja uutisliikenteen yhteydessä 

syntynyt julkinen valta pohjautui valtion ja yhteiskunnan erolle, jossa julkisella 

tarkoitettiin valtiollista. Vähitellen tämä valtiollinen valta alkoi vaihtua uuteen 

sosiaalipiiriin, jossa julkisuuden ja yksityisyyden erittely ei enää pätenyt ja porvarillinen 

julkisuus alkoi syntyä. Tässä julkisuudessa toimivat julkisot, jotka pyrkivät jatkuvaan 

keskusteluun ja väittelyyn yksityisissä piireissä ja ennen itsestään selviä asioita 

kyseenalaistettiin ja haastettiin. Porvarillinen, poliittinen julkisuus muodostui 

yksityisyyden ja valtiovallan väliin. (Habermas 2004 [1962], 22, 38, 42-43, 57, 60-61 

68, 214.) Yhdysvaltalaista pragmatismia edustanut Dewey oli sitä mieltä, että yksityinen 

voi muuttua julkiseksi vain viestinnän ja kielen avulla. Julkisen ja yksityisen raja 

ylittyy, kun toiminnan seuraukset muuttuvat laajemmiksi ja muitakin kuin vain 

toiminnassa mukana olevia koskeviksi ja kun tämä huomataan. Keskeistä on siis 

seuraamusten leviämisen havaitseminen ja näiden seuraamusten säätelemisen 

aloittaminen, jolloin syntyy julkiso. (Dewey 2006 [1922], 18-19; Pietilä 2005,  118-

119.) Sennett selvittää yksityisen ja julkisen ilmaisun olevan vastakohtien sijaan 

pikemminkin vaihtoehtoja toisilleen ja toteaa, että julkiselle ilmaisulle on olemassa 

rajoituksia, johon luonnollinen ilmaisu ei mahdu. Julkinen on jotakin, mikä on luotu 

ihmisen toimesta keinotekoisesti. Yksityinen sfääri taas on inhimillinen tila. (Sennett 

1977 [1974], 89-99.) 

On huomioitava, että vaikka näiden kyseisten tutkijoiden lähestymiskohdista 

julkisuuteen löytyy monia yhtäläisyyksiä, on heidän tutkimuksissaan myös 

eroavaisuuksia ja loppupäätelmät saattavat olla hyvinkin erilaisia (ks. esim. Pietilä 

2005, 142). Tämän lisäksi on hyvä muistaa, että varsinkin samoihin aikoihin 

ilmestyneet tutkimukset vaikuttavat toisiinsa: esimerkiksi Deweyn teos Julkinen 
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toiminta ja sen ongelmat on suurelta osin vastine Lippmanin Public Opinion teokselle. 

(Pietilä 2005, 141-142, 147-148.) Dewey näki ongelmana ihmisten 

osallistumismahdollisuuksien ja – kykyjen puutteen kun taas Lippmann analysoi 

ihmisten tiedon puutteen olevan ongelma (Pietilä 2005, 142). 

Elisabeth Noelle-Neumann analyysi julkisesta mielipiteestä ja teoria nimeltä 

hiljaisuuden spiraali (The Spiral of Silence) muistuttaa hieman Sennettin 

lähestymistapaa julkisen ilmaisun rajoittuneisuudesta. Hiljaisuuden spiraalin mukaan 

yksilön mielipiteiden julkisuutta rajoittaa eristäytymisen sekä kunnioituksen ja suosion 

menetyksen pelko. Käytännössä tämä johtaa ”herkkään sosiaaliseen ihoon”, jolla 

ihmiset tunnustelevat, voivatko he ilmaista mielipiteitään. Julkinen yleinen mielipide 

toimii sekä yksilöiden mielipiteiden rohkaisijana että latistajana. Mikäli yhteiskunnassa 

vallitsee vahva näkemys jostakin asiasta, sitä varovaisempia ihmiset ovat tuomaan julki 

vahvasti eriäviä mielipiteitä.  Sosiaalisen ihonsa avulla ihmiset tulkitsevat, milloin 

yleiset mielipiteet ovat heikkenemässä tai voimistumassa ja milloin eriävän mielipiteen 

julkituominen on turvallista ilman eristämisen pelkoa. (1984, 58-59, 62-64 182; 

Suhonen 1998, 184.) Itse asiassa myös Habermas viittaa julkisen mielipiteen 

muodostumiseen painostuksen alaisena toteamalla, että poliittisen tahdonmuodostuksen 

menetelmä estää julkisen mielipiteen synnyn (2004 [1962], 318). 

Noelle-Neumann tarkastelee julkisuutta kolmesta eri näkökulmasta: 1) vastakohtana 

yksityiselle julkisuus on avoinna kaikille. 2) Julkisuudella voidaan viitata myös julkisiin 

oikeuksiin ja voimiin, jotka koskevat koko valtiota ja yksilöitä. 3) Julkisuus sisältää 

myös sosiaalis-psykologisen aspektin, jossa moraalisäännöt ja normit muodostuvat. 

Julkisuuden voidaan siis tästä tiivistäen sanoa olevan yksityisyyden vastakohta, jotakin 

mikä koskee kaikkia ja on yleisessä tietoisuudessa. (Noelle-Neuman 1984, 61.)  

Iivonen & Åberg (2009a) käyttävät julkisuuden dynamiikan mallia rakentaessaan 

lähtökohdissaan ja määrittelyissään paljon James E. Grunigin toimittamaa kirjaa 

Excellence in Public Relations and Communication Management, missä keskustellaan 

siitä, miten organisaatiot voivat hyötyä tehokkaista julkisuussuhteista ja miksi eri 

organisaatiot toimivat julkisuussuhteissaan eri tavoin. Teoksessa mietitään 

organisaation mallia strategisen liikkeenjohdon avulla päätyen siihen, että hyvän 

organisaation luomiseen tarvitaan erinomaisia PR- ja julkisuussuhteita. (1992, 1, 118, 

219-223.)  
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Nieminen ja Pantti (2004, 33-35) erittelevät julkisuutta liberalistisesta, pluralistisesta ja 

kriittisestä näkökulmasta. Liberalistisen ajattelun mukaan julkisuus on markkinapaikka, 

jossa myyjä ja ostaja kohtaavat. Lähtöasetelmana kaikki julkisuudessa esiintyvät asiat 

ovat yhtä arvokkaita ja yhdenvertaisia, mutta kysyntä määrittelee lopullisen arvon. Kyse 

on siis markkinakilpailusta.  

Pluralistinen käsitys taas näkee julkisuuden intressien sovitteluna. Julkisuudessa on 

kolmenlaisia erilaisia areenoja, joilla jokaisella on omat sääntönsä ja tehtävänsä. 

Julkisuus muodostuu poliittisista, kulttuurisista ja taloudellisista areenoista. 

Pluralistinen näkemys painottaa areenoiden selviä rajoja; poliittisessa julkisuudessa ei 

tule soveltaa kaupallisen markkinajulkisuuden sääntöjä ja toisinpäin. Pluralistinen 

julkisuuskäsitys vaatii kuitenkin julkisen vallan aktiivista osallistumista toimintatapojen 

valvomiseen, sillä kaikki osapuolet eivät halua noudattaa areenojen rajoja. (Nieminen & 

Pantti 2004, 33-34.) 

Kriittinen näkökulma määrittelee julkisuuden tasavertaisen keskustelun areenana. 

Julkisuuden tulee olla avointa kaikille ja keskustelussa jokaisen osapuolen tulee olla 

tasavertaisessa asemassa. Jokainen voi esittää julkisuuden asialistalle omia tärkeiksi 

kokemiaan asioita. Tämän perusteella muodostetaan yhteinen mielipide, joka sitoo 

päätöksentekijöitä. Kriittinen näkökulma ponnistaa klassikoksi nousseesta Jürgen 

Habermasin teoriasta yleisen mielipiteen muodostumisesta ja julkisuuden 

rakennemuutoksesta (ks. Habermas 1989 [1962]). Sen mukaan ihanteellinen julkisuus 

muodostuu kaikille avoimesta kriittisestä keskustelusta, jonka tuloksena parhaat 

argumentit pudottavat puutteelliset ja epäpätevät mielipiteet keskustelusta pois. 

(Habermas 1989 [1962]; Nieminen & Pantti 2004, 34-35). 

Olen päättänyt työssäni omaksua julkisuuteen pluralistisen katsantokannan, sillä Iivosen 

ja Åbergin (2009) julkisuuksien areenat kiinnittyvät siihen hyvin. Myös Nieminen ja 

Pantti (2004, 35) toteavat pluralistisen julkisuuden yhdessä markkinajulkisuuden kanssa 

vastaavan parhaiten todellisuutta (ks. myös Nieminen 2003, 30). Pluralistisessa 

näkökulmassa myös markkinajulkisuus otetaan huomioon, mutta ei keskitytä pelkästään 

siihen ja sen pelisääntöihin. Pelisääntöihin liittyen katsastelen julkisuutta myös 

Ikävalkonkin suosimasta peli-näkökulmasta, sillä siinä korostuu dynaamisuuden vuoksi 

myös  nimenomaan intressien erilaisuus. Julkisella viestinnällä tarkoitan julkisuuksissa 
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tapahtuvaa viestintää, jossa joukko ihmisiä (kaksi tai enemmän), viestii organisaatioon 

tai järjestöön liittyvistä asioista. 

 

3.1.1 Voiko julkisuutta hallita? 
 

 

Julkisuuden hallinta on paradoksaalinen sekä terminä että ilmiönä ja nimenomaan 

julkisuuden hallintaan liittyvistä teorioista on hankala löytää kansainvälistä aineistoa. 

Esimerkiksi Pekka Aula ja Leif Åberg esittävät, että siinä missä aiemmin oletettiin 

julkisuuden hallinnan olevan mahdollista, nykyisin puhutaan pikemminkin julkisuuden 

hallitsemattomuudesta (Aula & Åberg 2012, 201). Myös Hurmeranta ja Pietilä toteavat, 

että ”julkisuus on aina yllätyksellistä ja arvaamatonta ja vain osittain suunnitellun 

mukaista. Siksi julkisuutta ei voi hallita, mutta sen kanssa voi tulla toimeen.” (2008, 

50.) Kuitenkin julkisuutta on hallittava tai siinä on osattava toimia, sillä maine rakentuu 

julkisuuksissa (ks. Aula & Heinonen 2011, 80). 

 

Sanan hallinta tunnetuimmat merkitykset liittyvät esineen tai asian hallussapitoon, 

käyttöoikeuteen tai hallitsemisvaltaan. Hallinnalla voidaan kuitenkin myös viitata 

hallitsemis- ja käsittelykykyyn, kurissapitoon sekä taitoon ja osaamiseen.   

(MOT 2010, hakusanana hallinta; Ahola et al. 2001.) Näin ollen voitaisiinkin puhua 

taidosta toimia julkisuudessa. 

 

Heikki Luostarinen, jota Ikävalko on hyödyntänyt tutkimuksessaan julkisuuden 

hallinnasta (Ikävalko 1996), analysoi eritoten journalistisen julkisuuden hallintaa 

esimerkkinään armeijoiden tiedotustoiminta (1994, 64, 67). Luostarinen sisällyttää 

journalistisen julkisuuden hallintaan kolme ulottuvuutta: julkisuuteen pääsyn, lähtevän 

sanoman kontrollin sekä vaikutuksen. (67) Hän puhuu myös käytännön valinnoista 

julkisuuden hallinnassa ja jakaa ne viiteen osaan. Ensimmäiseksi, organisaatio voi olla 

joko aktiivinen tai reaktiivinen eli pyrkiä itse aktiivisesti julkisuuteen ja vaalia 

henkilökohtaisia suhteita toimittajiin tai tyytyä vastaamaan julkisuudesta tuleviin 

kontakteihin. Toiseksi, organisaatio on joko uutinen tai tietolähde. Organisaatio voi joko 

synnyttää uutisia tai kommentoida niitä asiantuntijan roolissa. Kolmanneksi, 

organisaatio voi toimia keskittäen tai hajauttaen. Organisaatio voi noudattaa joko 
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tiukkaa keskusjohtoisuutta ja byrokraattista tiedonvälitystä tai antaa myös alemmille 

tasoille valtuuksia kommentoida. Neljänneksi, informaation jakelu hoidetaan avoimesti 

ja lähdetiedot annetaan julkiseksi tai salaisesti. Viidenneksi ja viimeiseksi, voidaan 

viestiä joko tukussa tai vähittäin. Organisaatio voi viestiä joko mediaketjujen ja 

uutistoimistojen laajaan levitykseen tai tehdä täsmällisesti kohdistettua jakelua. 

(Luostarinen 1994, 67-72) 

Jotkin Luostarisen mainitsemista käytännön valinnoista sivuavat läheltä Iivosen ja 

Åbergin (2009a) julkisuuden kenttien ja dynamiikan teoriaa, esimerkiksi johdon 

keskittyneisyyden sekä avoimuuden ja salaisuuden suhteen. Aktiivinen ja reaktiivinen 

strategia taas linkkiytyvät Ikävalkon (1996) sovitemuuttujiin, joista puhun lisää 

seuraavassa luvussa.  Luostarinen käsittelee myös painostavia menetelmiä (fyysinen, 

taloudellinen, poliittinen ja ammatillinen), rajoittavia menetelmiä (informaation saannin 

ja käytön rajoittaminen) sekä suostuttelevia menetelmiä (lahjonta ja suhteet, 

houkuttelevan materiaalinen tuottaminen ja tietovuodot) (1994, 73-88). Kuitenkin on 

hyvä huomioida, että käytännön valinnat organisaation viestinnässä harvoin ovat niin 

suoraviivaisia ja mustavalkoisia, kuin Luostarinen (1994) esittää. Organisaatioilla on 

toki usein omat vakiintuneet tapansa viestiä, mutta nämä käytännön valinnat voivat 

vaihdella tilannekohtaisesti tai olla jotakin Luostarisen esittämien mallien väliltä. 

Jaakko Lehtonen (2002a) lähestyy julkisuuden hallintaa kriisin hallinnan näkökulmasta.  

Kuvio 1  Julkisuuden hallinnan sykli (Lehtonen 2002b) 
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Tämä malli keskittyy nimenomaan kriisien hallintaan. Julkisuuden hallinnan nähdään 

muodostuvan maineenhallinnasta, stakeholder-strategiasta sekä yhteiskuntavastuusta. 

Jotta julkisuutta voidaan hallita, tulee tunnistaa riskitekijät ja tulkita havainnot oikein, 

jolloin strategiatavoitteiden ja toiminnan tarkistuksen kautta julkisuutta pystytään 

hallitsemaan. Mikäli virhearvio johtaa kriisiin, voidaan julkisuus hallita kriisiviestinnän 

kautta. (Lehtonen 2002a, 38.) 

Iivonen ja Åberg (2009a, 11) määrittelevät julkisuuden olevan tilanteeksi 

organisaatioon liittyvien issueiden viestintää. Grunig ja Repper (1992, 148) kirjoittavat, 

että issueiden hallintaan (issue management) keskittyvissä teorioissa pohditaan 

vaihtoehtoisia tapoja sekä hallita näitä issueita että organisaation reaktiota ja vastausta 

niihin. Näin ollen voisi sanoa, että julkisuuden hallinta on issueiden ja niistä viestimisen 

ymmärtämistä ja ohjaamista. 

Sekä Luostarinen että Grunig ja Repper käsittelevät julkisuuden hallinnan yhteydessä 

strategioita. Luostarinen mainitsee tiedotus- ja lähdestrategiat ja määrittelee ne 

journalismin hallinnan toimintatavoiksi, jotka toimivat informaation välityksellä (1994, 

64). Grunig ja Repper taas analysoivat strategista hallintaa (strategic management) 

(1992, 117-118). Julkisuuden hallinta siis sidotaan näin tiukasti organisaation 

strategiaan ja strategiseen viestintään, jolloin on tärkeätä tarkastella myös Kuurojen 

Liiton strategiaa luvussa 4.4. 

Ikävalko tarkoittaa julkisuuden hallinnan termillä organisaation pyrkimystä esiintyä 

edukseen julkisuudessa niin että sen laatima tavoitekuva toteutuisi mahdollisimman 

hyvin (1996, 27). Uimosen ja Ikävalkon mukaan korkein julkisuuden hallinnan aste on 

toteutunut, kun media alkaa tiedostamattaan nostaa julkisuuteen teemoja intressiryhmän 

toivomin painotuksin, jotka ovat organisaation edun mukaisia (1996, 178).  

Aulan ja Åbergin mukaan julkisuuden hallinta lisääntyy, mikäli teemat eivät ole tärkeitä 

tai niiden määrä vähenee ja elinkaari on laskussa. Myös areenoiden määrän ja 

keskinäisten kytkösten väheneminen parantaa hallittavuutta, samoin kuin integroivan 

viestinnän lisääntyminen. (2012, 220.) 

Näen julkisuuden hallinnan keskittyvän nimenomaan hyvän maineen tuottamiseen ja 

ylläpitämiseen niin, että yrityksen toiminta ja intressiryhmät hyötyvät positiivisesti. Siis 

julkisuuden hallinnan voidaan katsoa merkitsevän julkisuuden määrään ja laatuun 
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vaikuttamista. Tahdon painottaa julkisuuden hallinnasta puhuttaessa nimenomaan 

käsittelykykyä: taitoa ja osaamista. Kuinka hyvin, Ikävalkoa lainatakseni, pelisäännöt 

osataan ja miten niitä osataan soveltaa omaan tarvetilaan. 

 

3.1.2 Julkisuuden kentät 
  

 ”Jokainen organisaatio toimii eri julkisuuksien kentillä (public spheres) ja luo 

näitä julkisuuksia omalla toiminnallaan.”  

  

 (ProCom 2011.) 

  

Alun perin Habermas lanseerasi termin ”public sphere”, josta on suomenkielisissä 

teoksissa käytetty muun muassa käännöksiä ”julkisuuspiiri” (Habermas 2004 [1962] 

Pietilän suomentamana, 60) sekä julkinen sfääri (Koivisto & Väliverronen 1987, 12, 

19). Jyrki Iivonen & Leif Åberg kääntävät public spheren julkisuuden kentäksi ja 

muuttavat termin monikkomuotoon. Julkisuuden kentät he määrittelevät tiloiksi, joissa 

julkisuus syntyy (Iivonen & Åberg 2009a, 9). Myös muut tutkijat ovat määritelleet 

julkisuuden kenttiä. Aula & Heinonen (2011, 81) ovat  laatineet mainejulkisuuden 

areenat, jotka muistuttavat Iivosen ja Åbergin laatimia julkisuuskenttiä. 

Mainejulkisuuden areenaan on myös eroteltu media-areena, verkkoareena, asiantuntija-

areena sekä peer-to-peer –areena. Myös tässä mallissa on hahmoteltu avoin- rajattu – 

ulottuvuus sekä minä – muut eli kuka puhuu -ulottuvuus. He ovat käsitelleet pääasiassa 

mainetta, mutta keskustelevat myös julkisuuden muutoksesta, pelisäännöistä sekä 

mediajulkisuuden arvotetusta asemasta. Myös Nieminen tuo esille useat eri areenat, 

analysoidessaan mediavälitteisten julkisuuksien koostumuksia (2003, 26-27). Hän 

esittelee talouden, politiikan, katastrofit ja onnettomuudet, viihteen ja urheilun sekä 

taidekulttuurin ja mainonnan mahdollisina julkisuuksien areenoina (mt. 26-27). 

Käytän työssäni julkisuuden kenttien jakamista Iivosen & Åbergin (2009) mukaan. 

Näitä kenttiä on eroteltu yhteensä neljä: media- ja verkkojulkisuus, kansalaisjulkisuus, 

asiantuntijajulkisuudet sekä asiakas- ja sidosryhmäjulkisuudet. Kentät menevät osittain 

päällekkäin ja limittyvät toisiinsa ja kaiken keskellä ovat sisäiset julkisuudet. Sisäinen 

julkisuus on organisaatioiden jäsenten näkemää sisäistä viestintää ja heidän 
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hahmottamaa toimintaa. Jotta näitä kenttiä olisi helpompi ymmärtää, on niiden 

hahmottamiseen luotu kaksi ulottuvuutta:  suora vs. medioitu ja laaja vs. rajautunut. 

Suoralla tai medioidulla viitataan siihen tapahtuuko viestiminen kasvokkain vai median 

kautta. Laaja tai rajautunut merkitsee sitä, tapahtuuko viestintä suuren ihmisryhmän 

kesken vai onko se rajatun ja suljetun joukon sisällä.  (Iivonen & Åberg 2009a, 9-10) 

Kuvio 2  Julkisuuden kentät ja ulottuvuudet (Iivonen, Jyrki & Åberg, Leif, 2009b) 

 

 

Iivonen & Åberg (2009a) kritisoivat joukkoviestintää media- ja kansalaisjulkisuuden 

painottamisesta sillä seurauksella, että se laiminlyö muiden kenttien tärkeyden ja 

potentiaalin huomioimisen. Tällä he perustelevatkin organisaatioviestinnän parempia 

lähtökohtia julkisuuskeskusteluun (ks. luku kolme). Mediajulkisuus on median itsensä 

luomaa ja sen nähdään olevan tärkeä tekijä yleisen mielipiteen luomisessa. 

Verkkojulkisuus kertoo siitä, kuinka perinteisen median hallittavuus alkaa kadota. 

Kuviossa kolme nämä kaksi julkisuutta on yhdistetty samaan kenttään ja kenttiä on 
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tehty kaksi: rajautunut ja avoin. Laajoja mediajulkisuuksia ovat esimerkiksi 

joukkoviestimet ja internet, kun taas rajautuneiksi voidaan lukea muun muassa 

maksulliset tv-kanavat, tietylle joukolle rajatut internet-sivustot tai jäsenlehdet. 

Kansalaisjulkisuudella tarkoitetaan tiedostavien kansalaisten keskustelusta syntyvää 

julkisuutta, jossa medialla on usein esiintuovana elimenä suuri rooli. Se on laajaa ja 

suoraa julkisuutta. Kansalaisjulkisuus ja keskustelu ovat siirtyneet lehtien 

mielipideosastoilta entistä enemmän verkkoympäristöön. Asiakas- ja 

sidosryhmäjulkisuuksien kenttää perustellaan tarpeella tietää organisaatiolle tärkeiden 

avainhenkilöiden mielipiteistä ja heidän roolistaan organisaation päätöksenteossa. Tämä 

kenttä on rajautunutta viestintää. Nämä kaikki mainitut neljä kenttää ovat ulkoisia 

julkisuuksia. Iivonen & Åberg mainitsevat artikkelissaan myös kansainvälisen 

julkisuuden, jota ei ole merkitty nelikenttämalliin (Iivonen & Åberg, 2009a, 9-10).  

Iivonen & Åberg ovat erotelleet organisaation näkökulmasta myös sisäisen viestinnän 

nelikenttämallin mukaisesti. Sisäisessä viestinnässä laajaa ja suoraa viestintää edustaa 

henkilöstöjulkisuus kun taas medioitu ja rajautunut viestintä näkyy intranetin muodossa. 

Medioitu ja laaja sisäinen viestintä on esimerkiksi yrityksen internet-sivut tai 

henkilöstölehti. Yrityksen sisäiset työryhmät tai sidosryhmät ja jopa kahvitteluporukat 

luetaan suoraan ja rajautuneeseen viestintään. Sisäiset julkisuudet vaikuttavat ulkoisten 

julkisuuksien kanssa toisiinsa. Ulkoiset julkisuudet herättävät puheenaiheita 

organisaation sisällä ja organisaatio pyrkii saamaan viestinsä esille ulkoisiin 

julkisuuksiin. (2009a, 11.) 

Selvitän tutkimukseni avulla luvussa 6.3 mitkä julkisuuden kentät näyttävät olevan 

tärkeimpiä etujärjestöille ja millä kentillä Kuurojen Liitto käytännössä näkyy. 

 

3.2 Elisa Ikävalko: Julkisuusmekanismi 
 

Elisa Ikävalko käsittelee väitöskirjassaan julkisuusmekanismia ja julkisuuden hallintaa 

organisaationäkökulmasta. Hän tutkii julkisuuden säännönmukaisuuksia ja sitä, voiko 

organisaatio itse vaikuttaa julkisuutensa määrään ja laatuun. Julkisuus organisaation 

näkökulmasta on Ikävalkon mukaan tila, jossa organisaatio tai ajatus tulee laajemman 

yleisön tietoisuuteen kuin muuten pelkästään lähipiirissä olisi mahdollista. Hänen 
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tutkimuskysymyksensä tarkentuvat analysoimaan, onko organisaatioilla olemassa 

tiettyjä ominaisuuksia, jotka nostavat toiset todennäköisemmin julkisuuteen, miten 

organisaatio voi vaikuttaa omalla toiminnallaan julkisuuskuvaansa sekä millaisia 

käsityksiä julkisuuden toimijoiden eri osapuolilla on toisistaan ja miten tämä näkyy 

käytännössä. (Ikävalko 1996, 14, 18-19, 26, 81.) 

 

Ikävalko esittelee kolme erilaista ilmaisua julkisuudelle. Ensinnäkin julkisuudesta 

voidaan puhua media- tai julkisuuspelinä, jolloin viitataan kilpailuun, jossa tavoitellaan 

voittoa tiettyjen sääntöjen puitteissa. Peliä voidaan pelata rehellisesti tai epärehellisesti, 

mutta olennaisinta on dynamiikka ja pelin tavoite. Julkisuudesta voidaan puhua myös 

areenana, jolloin käsitteeseen sisältyy taistelun konnotaatio ja vakavampi aspekti kuin 

julkisuuspeliin. Julkisuudesta puhuttaessa voidaan käyttää myös käsitteitä ”olla 

esillä/näyttämöllä” tai ”julkisuuden valokeilassa”. Tällöin julkisuudelle ei ole asetettu 

tavoitteita, mutta näyttämöilmaisuun voidaan tulkita roolijako. Ihmiset eivät esiinny 

julkisuudessa omina itsenään vaan tietyissä rooleissa. Ikävalkon mukaan 

julkisuuspelissä henkilöt ovat julkisuudessa omilla nimillään, mutta näyttämöllä 

esitetään tiettyä osaa. Organisaatio toimii näissä eri julkisuuden tiloissa sen mukaan, 

missä kehitysvaiheessa se on. Yritys voi olla samaan aikaan myös useammassa tilassa. 

(Mt. 14-15.) 

Tutkimuksen viitekehyksenä toimii vertauskuva julkisuudesta pelinä. 

Peliviitekehyksellä Ikävalko haluaa painottaa julkisuuden dynaamisuutta sekä ajan 

mukana muuttumista. Toimijoiden välinen jännite ja intressien erilaisuus sekä 

tilanteiden arvaamattomuus ovat pelimetaforassa vahvasti läsnä. Julkisuuspelin eri 

osapuolina toimivat Ikävalkon mallissa media ja organisaatio ja kolmanneksi  

osallistujaksi nousee yleisö, jonka säännöillä peliä lopulta pelataan. (Mt. 18-20 83-85.) 

Kartoittaessaan työnsä teoriataustaa Ikävalko tarkastelu etenee aina 

portinvartijateorioista ja uutiskriteereistä järjestelmäteorioihin, kokonaisviestintään ja 

viestinnän soviteteoriaan. Näistä kaikista hän päättää perustaa ja soveltaa 

tutkimusasetelmansa pelimetaforasta Osmo A. Wiion viestinnän soviteteoriaan, 

kontingenssiteorian suomenkieliseen vastineeseen (Ikävalko 1996, 33-57, 51).  

Keskeistä sovitemallissa on kontingenssinäkemys, jolla viitataan tilanteen mukaiseen, 

tilanteesta riippuvaan. Sovitemallissa viestintä ymmärretään informaation 
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käsittelyjärjestelmänä, jossa informaatiota vaihdetaan eri järjestelmien kesken. 

Informaation siirtymiseen vaikuttavat järjestelmän sisäiset ja ulkoiset rajoitukset, jotka 

luovat ehtoja siirtotapahtumalle. Toisin sanoen viestinnän soviteteoria painottaa 

viestinnän mutkikasta suhdetta ja liittymistä ympäristötekijöihin - sekä ulkoisiin, että 

sisäisiin ja inhimillinen sovitemalli ottaa huomioon viestintäjärjestelmien jatkuvan 

muutokset ja kytkeytymisen toimintaympäristöihin ja yläjärjestelmiin sekä yhteisön 

taustatekijöihin. Wiio luettelee soviterajoituksiksi voimavarat, kanavat, ajan ja sanoman 

muodon ja sisällön. Näitä rajoituksia hän luonnehtii lyhytaikaisiksi vastakohtana 

kiinteille rajoituksille. Wiio painottaa, ettei ole ”ainoata oikeaa tapaa viestiä”, vaan 

viestiminen on aina tilannekohtaista ja ainutlaatuista, muuttujista riippuvaa. (Wiio 1989, 

99-103). 

Wiio on määritellyt sovitemallille teorian, jonka mukaan saavutettu vaikutus (E) on yhtä 

kuin tavoiteltu vaikutus (G). Käytännössä välissä on kuitenkin viestintämuuttujia (K), 

jotka vaikuttavat lopputulokseen. Tällöin saavutettu vaikutus (E) on yhtä kuin 

tavoitellun vaikutuksen ja viestintämuuttujien funktio f (K, G). Tämä on erittäin 

yksinkertaistettu yhtälö, jossa viestintämuuttujia (K) ei ole erikseen eritelty. 

Sovitemallia avattaessa voidaan viestintämuuttujia (K) eritellä seuraavasti: järjestelmän 

toiminta (I), häiriötoiminnot (D), rajoitukset (R) sekä palaute (F). Tästä saadaan 

tulokseksi yhtälö, joka näyttää seuraavalta: E= f (I, D, R, F, G). (Wiio 1989, 104.)  

 

Tätä soveltaen Ikävalko (1996, 52) on luonut oman sovitemallinsa, jonka yhtälö on 

seuraava: 

 

J=f (K,...K,S,T,O) 

             1 n 

Tässä yhtälössä J on saavutettu julkisuuskuva ja K tarkoittaa sovitemuuttujia. S on yhtä 

kuin strategia ja O tarkoittaa operatiivista toimintaa, T:n tarkoittaessa taktiikkaa. 

(Ikävalko 1996, 52.) 

 

Ikävalko (1996) soveltaa siis Wiion (1898) tuomaa sovitemallia julkisuuspeliteoriaansa, 

jonka mukaan organisaatio pyrkii siihen, että julkisuuskuva vastaa sen tavoitekuvaa. 

Saavutettu julkisuuskuva on riippuvainen organisaation toiminnasta, sen sisäisistä ja 

ulkoisista sovitemuuttujista. (Ikävalko 1996, 52.)  
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3.2.1 Sovitetilat 
 

Organisaation julkisuushakuisuus on rationaalisiin syihin perustuva informoinnin ja 

profiloinnin väline.  Organisaation julkisuuskuva on riippuvainen ulkoisista ja sisäisistä 

sovitetekijöistä, joita voivat olla muun muassa organisaation koko ja tunnettuus sekä 

johdon sitoutuminen. Nämä sovitetekijät vaikuttavat siihen, millainen julkisuusstrategia 

organisaatiolla on ja miten se toimii median kanssa. (Ikävalko 1996, 78, 228-229.) 

Ikävalko tutkii 25 eri yritystä teemahaastattelujen keinoin. Hän  tarkastelee 

organisaatioiden ominaisuuksien vaikutusta julkisuuteen pääsyyn johtajien, tiedottajien 

ja journalistien näkökulmasta, jotka hän on valinnut pelin osapuoliksi (Mt. 83-84, 97-

101).   

 

Viestintään ja julkisuusstrategiaan vaikuttaviksi sovitetekijöiksi Ikävalko mainitsee 

sisäisistä yrityksen koon, yritysjohtajan profiilin ja sitoutumisen viestintään, yrityksen 

iän, omistuspohjan sekä viestinnän resurssit. Ulkoisia vaikuttavia tekijöitä ovat 

yrityksen nykyinen tunnettuus, toimintaympäristö, toimiala sekä yrityksen markkinat. 

Näistä tärkeimmiksi sovitetekijöiksi eli muuttujiksi on tutkimukseen valittu yrityksen 

koko, yritysjohtajan profiili ja sitoutuminen viestintään sekä yrityksen nykyinen 

tunnettuus. Koko ja profiili edustavat sisäisiä muuttujia ja tunnettuus ulkoista. Näiden 

mukaan muodostuu kahdeksan erilaista teoreettista sovitetilaa. (Mt.  86-95.) Sijoitan 

Kuurojen Liiton sovitetiloihin tuloksissa, luvussa 6.3.  
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Kuvio 3  Sovitetilat ja niistä johdetut teoreettiset strategiat ja julkisuus 

 (Ikävalko 1996, 95)  
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Median edustajien eli toimittajien mielipiteitä kuunnellen on saatu lista asioista, jotka 

vaikuttavat julkisuuteen pääsyyn. Yrityksen suuruus, merkittävyys sekä yrityksen tai 

henkilöiden tunnettavuus nostavat sen julkisuuteen. Myös jos yritys on tavallisesta 

poikkeava, erilainen, se herättää kiinnostusta. Tässä tapauksessa myös pienuus voi 

toimia julkisuuden kiinnostuksen herättävänä tekijänä. Jos pieni yritys on erilainen tai 

erikoinen, sen kiinnostavuus usein nousee, varsinkin koskettavuuden sekä intensiteetin 

kautta. Myös yrityksen strategia  ja viestinnälliset taidot vaikuttavat: nopeus ja 

joustavuus sekä johdon yhteistyöhaluisuus nostavat yrityksen pisteitä median silmissä, 

kun taas hitautta, epärehellisyyttä ja julkisuudesta vetäytymistä ei arvosteta. Mikäli 

media on yrityksestä kiinnostunut, koetaan aktiivisuus ja avoimuus positiivisina 

ominaisuuksia, mutta ellei yritys voita median kiinnostusta, koetaan nämä ominaisuudet 

markkinoinniksi, jota journalistit eivät arvosta lainkaan. ( Ikävalko 1996,  154-159.)  

Yleisesti ottaen suuret yritykset pyrkivät hallitsemaan julkisuuttaan ja kokevat sen 

vuorovaikutuksena median kanssa. Pienet yritykset taas pyrkivät hyötymään mediasta 

voittoa; ilmainen julkisuus nähdään maksetun mainonnan korvaajana ja julkisuus 

nähdään suorana keinona vaikuttaa kohderyhmiin. (Mt., 1996, 227.) 

 

3.2.2 Julkisuusorientaatiot ja niiden hallittavuus 
 

Ikävalko esittää väitöskirjansa lopussa neljä erilaista julkisuussuuntautumista 

sovitemuuttujien julkisuustiloja yhdistämällä. Näissä orientaatioissa hän tarkastelee 

organisaation ja median suhteita. Julkisuusorientaatioita ovat dissonanssiorientaatio 

(tasapeli, jossa organisaatiolla alttius alivoimapeliin), balanssiorientaatio (organisaation 

ylivoimapeli), latenssiorientaatio (ei- ammattimainen tasapeli, jossa organisaatio 

alivoima-asemassa) sekä ekstensio-orientaatio (organisaation alivoimapeli). (Ikävalko 

1996, 236-241) 
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Kuvio 4  Julkisuusmekanismin muodostuminen (Ikävalko 1996, 235.) 

 

 

 

Dissonanssiorientaatiossa organisaatio on jäykkä ja  avoimuus ja yhteistyö puuttuu 

mediasuhteista: julkisuuteen tullaan usein vain velvollisuudesta. Koska organisaatio on 

suuri ja yhteiskunnallisesti merkittävä, sillä olisi edellytykset toimia ylivoima-asemassa, 

mutta johdon kriittisyyden vuoksi jää usein altavastaajaksi. Media kokee organisaation 

haasteena, mutta pitää velvollisuutenaan seurata organisaatiota ja reagoida siihen. Tässä 

suuntautumisessa yhdistyvät sovitetilat kaksi ja neljä. (Mt. 236-237.) 

 

Balanssitila, johon latenssiorientaatiosta on kovan työn tuloksena mahdollista nousta, 

koostuu ensimmäisen ja viidennen sovitetilan yhdistelmästä. Sen mukaan organisaatio 

on pysyvästi median agendalla, vaikkakaan ei välttämättä näkyvillä ja median kysyntä 

ja organisaation tarjonta kohtaavat tasapainossa. Tyypillisinä piirteinä julkisuusstrategia 

on proaktiivista, ennakoivaa, jossa mediaan päin hakeudutaan avoimesti ja rehellisesti. 

Organisaatio on suuri tai sen painoarvo ja merkitys on painavaa ja poikkeavaa. Johtaja 

on sitoutunut viestintään. Balanssiorientaatio on julkisuuden hallintaa lähempänä kuin 

latenssiorientaatio. Siinä organisaatiolla on ylivoima-asema, joka tulisi säilyttää 
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välttämällä julkisuuden liiallista hyväksikäyttöä, jottei organisaatiota koeta median 

päässä liian tungettelevaksi ja markkinoivaksi. (Ikävalko 1996, 231-232, 235.) 

 

Latenssiorientaatiossa on yhdistetty sovitetilat kuusi ja kahdeksan. Sen mukaan 

organisaation on vain harvoin, jos koskaan, median asialistalla. Organisaatiolla voidaan 

ajatella olevan alivoima-asema. Latenssiorientaatiossa julkisuusstrategia on vaihdellen 

passiivinen tai reaktiivinen, mutta organisaatio ei itse oma-aloitteisesti ole toiminnassa 

mediaa kohti, vaan suhtautuu julkisuuteen harrastusmielessä. Ikävalkon mukaan 

latenssiorientaatioon kuuluvalla organisaatiolla ei yleensä ole omaa tiedottajaa, vaan 

tähän käytetään tarvittaessa ulkoisia lähteitä. Pelissä pelaavat ammattilaisten joukkue 

(media) sekä amatöörit (organisaation edustajat). Tiedottajan odotetaan hankkivan 

ilmaista julkisuutta ja vaikuttavat suoraan myyntiin. Media on organisaation suhteen 

neutraali, ei ärsyynny eikä kiinnostu, ellei yritys satu sopimaan sillä hetkellä pinnalla 

olevaan aiheeseen. Latenssiorientaatiossa sijaitsevan yrityksen riskinä on 

tuntemattomana pysyminen ja totaalinen unohdus. Kriittisinä tekijöinä ovat 

organisaation pieni koko ja johdon alhainen sitoutuminen viestintään. Toisaalta 

mahdollisuutena on balanssiorientaation tavoittaminen. Ikävalkon mukaan tähän 

tarvitaan johtajavaihdos sekä pitkäaikaista systemaattista media- ja profiloimistyötä. 

(Ikävalko 1996, 230-233, 239.) 

 

Ekstensio-orientaatiossa seitsemäs ja kolmas sovitetila yhdistyvät. Organisaatio haluaa 

päästä julkisuuteen, mutta tarjonta ei kohtaa kysyntää. Organisaatio, pieni tai suuri, on 

tuntematon ja sen johto on sitoutunut viestintään ja tahtoo usein itse toimia tiedottajana.  

Organisaatio joutuu kuitenkin toimimaan täysin median ehdoilla ja aktiivinen strategia 

ärsyttää vastapuolta. Aktiivisuus voidaan nähdä hyväksytympänä mikäli organisaatio ja 

media edustavat samaa osajulkisuutta. (Mt. 233, 240-241.) 

 

Ikävalko & Uimonen ovat määritelleet Ikävalkon väitöskirjan jälkeen 

julkisuusorientaatioista toisennäköisen version, jossa he erottelevat neljä erilaista 

mediasuhdetta, joiden perusteella voidaan ennakoida julkisuuden hallitsemista (1996, 

78-90). Tasapainoinen suhde on selvästi balanssiorientaatio ja ammattimainen suhde 

dissonanssiorientaatio. Rutiininomainen suhde edustaa eniten ekstensio-orientaatiota ja 

ristiriitainen suhde latenssiorientaatiota.  
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Taulukko 1  Julkisuuden hallinnoiminen (Juholin 2003) 

Julkisuuden hallinta mahdollista Julkisuuden hallinta vaikeaa 

Tasapainoinen suhde 

- vuorovaikutus toimii 

- preaktiivinen strategia 

Rutiininomainen suhde 

- media haluton 

- reaktiivinen strategia 

Ammattimainen suhde 

- media velvollinen 

- aktiivinen strategia 

Ristiriitainen suhde 

- kiinnostus ei kohtaa 

- liian aktiivinen tai passiivinen strategia 

  

 

Nämä julkisuustilat eivät kuitenkaan ole täysin ongelmattomia. Esimerkiksi ekstensio-

tilasta ei ole esitetty keinoja siirtyä parempaan julkisuuden käsittelyyn. Koska sovitetilat 

voivat olla myös yhdistelmiä, ei niiden suoranainen siirtäminen julkisuusorientaatioihin 

aina onnistu kivuttomasti. 
 

3.3 Jyrki Iivonen & Leif Åberg: Julkisuuksien dynamiikan malli 
 

Iivosen ja Åbergin mukaan ”yksi länsimaisen poliittisen demokratian lähtökohdista ja 

keskeisistä  ominaisuuksista on julkisuus.” (2009a, 4.) Organisaatioviestinnässä he 

näkevät julkisuuden tilanteena, jossa joukko ihmisiä viestii issuesta, joka tavalla tai 

toisella liittyy organisaatioon. Tämän näkemyksen he ovat omaksuneet soveltamalla 

Grunigin ja Todd Huntin tilanneteoriaa, joka kuvaa ryhmittymien syntymistä. (Iivonen 

& Åberg 2009, 11; Grunig & Hunt 1984, 147.) He puhuvat julkisuuden eri kentistä, 

joilla viestintää tapahtuu ja viittaavatkin julkisuuden sijasta julkisuuksiin, monikossa. 

Vaikka julkisuutta koskevaa keskustelua on alettu käymään organisaatioviestinnän 

piirissä suhteellisen myöhään, ilmoittavat Iivonen ja Åberg organisaatioviestinnän 

tarjoavan joukkoviestintää hedelmällisemmän ympäristön julkisuuksien miettimiselle ja 

käsitteellistämiselle. Organisaatioviestinnän kannalta erityisen tärkeitä ovat ne 

julkisuudet, jotka käsittelevät organisaatioon liittyviä teemoja ja syntyvät 
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organisaatiosta käsin tai sen vuoksi. (Iivonen & Åberg 2009a, 8-9, 11, 12.) Näin ollen 

Kuurojen Liitolle erityisen tärkeitä julkisuuksia ovat siis ne, joissa teemat koskevat 

Liittoa.  

Iivonen ja Åberg ovat kehittäneet julkisuuksien dynamiikan mallin, joka koostuu 

neljästä pilarista. Nämä peruspilarit ovat julkisuuden kentät, teemat, toimijat sekä 

julkisuusaktit. Heidän mukaansa yhteiskuntamme muutokset näkyvät erityisesti 

julkisuuden ja sen käsittämisen muuttumisessa. He esittävät, että media- ja 

kansalaisjulkisuuden rinnalle ovat nousseet uudet julkisuuden muodot, jotka ovat 

vähintään yhtä tärkeitä. (Iivonen & Åberg 2009a, 3, 8.)  

Julkisuutta määritellessäni luvussa 4.3 esittelin julkisuuden kentät Iivosen ja Åbergin 

mukaan tiloiksi, joissa julkisuudet syntyvät (2009a, 9-10). Sijoitan Kuurojen Liiton 

näille kentille luvussa 6.3.  

Julkisuuden toimijat ovat ryhmittymä, jotka havaitsevat teeman, kokevat sen 

ongelmaksi ja alkavat organisoitua tehdäkseen asialle jotakin. Julkisuusakteja ovat teot, 

joilla teemoja tuodaan julkisuuteen tai vastaavasti reagoidaan jo julkisuudessa olevaan 

teemaan. Kaikki keskustelut, yleisönosastokirjoitukset tai kannanotot verkossa voivat 

olla julkisuusakteja, joilla nostetaan issue esille. Julkisuusakteja ovat myös uutta 

julkisuutta synnyttävät teot, kuten uusi lainsäädäntö, taikka teemaan reagointi, 

esimerkiksi protesti. Nämä julkisuusaktit eroavat toisistaan riippuen siitä onko kyseessä 

julkinen valta, organisaatio vaiko kolmas sektori. Organisaatioilla on esimerkiksi 

liiketaloudellisemmin vahvemmat perusteet arvioida toimintavaihtoehtojaan, kun taas 

julkista valtaa rajoittavat muun muassa lait ja asetukset. (Iivonen & Åberg 2009a, 12.) 

 

3.3.1 Kahdeksan propositiota 
 

Iivonen ja Åberg testaavat dynamiikan mallia neljän poikkeustilanteen 

viestintätoiminnan kautta. Intianmeren tsunami, Nokian vesikriisi, Kemijärven Stora 

Enson sellutehtaan lakkautus ja Jokelan koulusurmat ovat valikoituneet arviointiin. 

Näissä kriiseissä julkisuuden kentät ovat aktivoituneet. (2009a, 13.) Tämän jälkeen he 

esittelevät kahdeksan laatimaansa ehdotusta julkisuuden dynamiikan suhteen. Ne ovat 

seuraavat: 
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Luettelo 1  Julkisuuden dynamiikan kahdeksan propositiota                                            

(Iivonen & Åberg 2009a, 16-19.) 

1. Julkisuuksien synnyn alkuvaihe on aina latentti 

1.1 Julkisuuksien kentillä syntyy kaiken aikaa lukemattomia pieniä julkisuuksia, joiden 

elinkaari ja vaikuttavuus vaihtelevat. 

2. Pienestä julkisuudesta tulee merkittävä leimahduspisteessä. 

2.1 Leimahduspisteen syntymiseen vaikuttaa itse asia, jonka yksi tai useampi yksilö 

tiedostaa olevan merkittävä itselleen, läheisilleen tai yhteiskunnallisesti. 

2.2 Leimahduspisteen syntymiseen vaikuttavat yksilölliset ominaisuudet: yksilöllä on 

laaja kontaktiverkosto, tietoa ja/tai hyvä suostuttelukyky, minkä lisäksi hän kokee 

voivansa tehdä asialle jotain. 

2.3 Myös olosuhteet vaikuttavat leimahduspisteen syntymiseen, mikäli ne ovat 

suotuisat. 

3. Julkisuuksien voidaan olettaa vahvistuvat, kun tapahtuu siirtymiä yhdeltä 

julkisuuden kentältä toiselle. 

3.1 Julkisuus vahvistuu erityisesti silloin, kun teemat siirtyvät rajautuneelta kentältä 

yleiselle. 

3.2 Julkisuus saa aikaan toimintaa, kun teemat siirtyvät välitetyiltä julkisuuden kentiltä 

suorille. 

4. Julkisuudet ruokkivat toisiaan. 

5. Uutistyhjiö synnyttää julkisuuksia. 

5.1 Uutistyhjiöiden syntyminen on vältettävä. 

6. Pelkkä julkisuuksien erittely ei riitä, tarvitaan myös arviointia julkisuuksien 

mahdollisista seurauksista. 

7. Tehokas johtaminen ja viestintä edellyttävät kattavaa tilannekuvaa. 
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8. Kriisit ovat osa organisaatioiden normaalia toimintaa. 

8.1 Onnistunut viestintä vahvistaa kansalaisten tuntemaa luottamusta. Epäonnistuneesta 

viestinnästä aiheuttavan epäluottamuksen poistaminen vaatii runsaasti aikaa. 

8.2 Kriisitilanteissa johtamisen ja viestinnän roolit on eriytettävä selkeästi. 

8.3 Vaikka jokainen kriisi on omanlaisensa, niiden johtamista ja viestintää on 

mahdollista mallintaa. 

 

3.3.2 Leimahduspiste 

 
Iivonen & Åberg käyttävät julkisuuden propositioita määritellessään hyväksi Malcolm 

Gladwellin määritelmää leimahduspisteestä. Leimahduspiste (tipping point) kuvaa sitä, 

miten ideat syntyvät, menestyvät ja leviävät epidemian tavoin. Leimahduspiste on hetki, 

jolloin tietty teema alkaa levitä nopeammin kuin aikaisemmin. Onnistuneet 

leimahdukset ja epidemiat perustuvat uskoon siitä, että muutos on mahdollista. Ihmiset 

voivat muuttaa uskomuksiaan ja käyttäytymistään jyrkästikin oikeanlaisen yllykkeen 

tullessa vastaan. Gladwellin mukaan leviämiseen vaikuttavat tarttuvuus, perhosefekti 

(pienillä asioilla on isot vaikutukset) ja olosuhteet (asiayhteyden voima). (Gladwell 

2007, 11-18, 19-33, 270; Iivonen & Åberg 2009a, 17; Aula & Åberg 2012, 209.) 

Leimahduspisteteorian lisäksi he käyttävät kahdeksan proposition määrittelyyn 

Grunigin ja Huntin jo mainittua tilanneteoriaa ryhmittymien eli julkisoiden synnystä. 

Julkisolajeja (Iivonen & Åberg kutsuvat näitä ryhmittymälajeiksi) on neljä: 

mahdollinen, latentti, tietoinen ja aktiivinen ryhmittymä. Mahdollisella ryhmittymällä 

tarkoitetaan ihmisiä, joiden toiminta ei vaikuta organisaatioon ja toisinpäin. Latentti 

ryhmittymä syntyy organisaatioon liittyvän aiheen ympärille ja tiedostaa sen, mutta ei 

koe sitä ongelmana. Tietoinen ryhmittymä jo tiedostaa asian ongelmaksi ja siitä tulee 

aktiivinen silloin, kun ihmiset organisoituvat keskustelemaan ongelmasta ja toimimaan 

sen eteen. Latentin ryhmittymän kehitys aktiiviseksi kulkee kolmen kohdan kautta. 

Nämä ovat ongelman identifiointi, toiminnan koetut esteet ja sitoutumisen aste. 

Ongelman identifiointivaiheessa vähintään yksi ihminen kokee asian ongelmaksi. 

Ongelman näkeminen lisää todennäköisyyttä, että julkiso alkaa etsiä ja prosessoida 
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asiaan liittyvää tietoa. Ryhmittymän jäsen myös arvioi minkälaiset mahdollisuudet 

hänellä on vaikuttaa asiaan ja millaisia esteitä hän kokee vaikuttamiseen liittyvän. 

Sitoutumisen aste vaikuttaa siihen, onko ryhmittymän jäsenen viestintätoiminta 

aktiivista vai passiivista. Mitä läheisemmin identifioitu ongelma liittyy henkilöön ja 

tämän läheisiin, sitä suurempi sitoutumisen aste yleensä on.  (Iivonen & Åberg 2009a, 

11; Grunig & Hunt 1984, 145-152.) 

Aula ja Åberg (2012) ovat kehittäneet lisäksi jatkoksi Iivosen ja Åbergin (2009a) 

julkisuuksien dynamiikan mallille dynaamisen julkisuuskentän teorian, jossa he 

analysoivat leimahtavia julkisuuksia. Tämä dynaaminen julkisuuskentän teoria perustuu 

Aulan dynaamisen organisaatioviestinnän teorialle (1999) ja Åbergin spontaanin 

aktiivisuuden dynamiikalle (2011). Teorialla on neljä olettamusta: 1) Järjestelmän 

luonnollinen suunta on kohti epäjärjestystä. 2) Paikallinen järjestäytyminen on 

mahdollista organisoitumisen ja integroivan viestinnän tai sopivien olosuhteiden 

syntymisen kautta. 3) Epäjärjestystä tuottavat tekijät ovat yhtä luontaisia organisaatiolle 

kuin järjestystä luovat tekijät. 4) Järjestelmän mikrotason vuorovaikutukset vaikuttavat 

makrotason rakenteisiin ja toisinpäin. (Aula & Åberg 2012, 211.)  

 Näiden olettamusten pohjalta on laadittu propositiot, jotka muodostavat teorian ytimen. 

Propositioiden mukaan julkisuustyö tapahtuu julkisuuskentillä (propositio 1) ja toimijan 

aktivoitumisella eli organisaatiota koskevalla viestinnällä on merkitystä vain mikäli hän 

saa tarpeeksi suuren joukon taaksensa tai teema on tarpeeksi merkittävä (propositio 1.1). 

Mikäli useampi toimija aktivoituu, syntyy ryhmittymiä yhteisen teeman ympärille ja 

näin ollen julkisuuskentillä toimii useampia potentiaalisia ryhmittymiä (propositio 1.2). 

Julkisuuskentät, joilla organisaatio toimii, ovat semioottinen verkosto (propositio 1.3). 

Mitä enemmän näitä julkisuuksia on, sitä vaikeampi niitä on kontrolloida (propositio 2). 

Mikäli organisaatioon kohdistuva teema on kielteinen, pyrkii yritys virallisesti 

vähättelemään teemaa ja kumoamaan sen (propositio 2.1). Uudet julkisuusteemat 

aktivoivat myös organisaation sisäisiä julkisuuskenttiä ja sisäisessä viestinnässä esiin 

nousseet teemat voivat siirtyä myös ulkoisille julkisuuskentille (propositio 2.2). Jos 

organisaation julkisuuskentillä tapahtuu faasisiirtymä, joutuu organisaatio toimimaan 

totutusta poiketen ja arvioimaan menettelytapansa uudelleen (propositio 3). (Mt., 213-

215.) Faasisiirtymällä tarkoitetaan julkisuuden leimahtamispistettä ja sen jälkeistä tilaa, 

jonka jälkeen asiat eivät enää ole kuin ennen (Åberg 2011). 
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3.4 Julkisuuden dynamiikan hallinta 
 

Iivosen ja Åbergin (2009a) julkisuuksien dynamiikan mallin tekee erityisen 

huomionarvoiseksi se, että se on ensimmäisiä suomalaisia tieteellisiä teorioita, joissa 

journalismille ja medialle ei anneta ylivaltaa. Ikävalko (1996) taas edustaa julkisuuden 

hallinnan teoriallaan suomalaista vastinetta julkisuuden hallinnan organisaatioteorioille, 

mutta kyseessä on nimenomaan ”ylivoimapeli mediassa”. 

Ikävalko ei ole tarkemmin määritellyt mediaa paitsi toteamalla sen tarkoittavan 

joukkoviestimiä (1996, 14). Mediaksi voidaan MOT:n sanakirjan mukaan määritellä 

painetut ja sähköiset mediat kuten lehdet, radio, televisio sekä ilmoitusmedia 

(esimerkiksi mainostaulut). Internetiä ei nimeltä mainita edes vuonna 2012, toisaalta 

sanakirja puhuu laajemmin mediasta myös ilmaisuvälineenä ja viestinnän kanavana 

(MOT 2012). Nykyään voitaneen olla yhtä mieltä internetin oikeutetusta kuulumisesta 

median piiriin. Internetin lisäksi Ikävalkon ja muiden teorioiden joukkoon Iivonen ja 

Åberg tuovat päivitettyinä myös muut julkisuudet.  

Molemmissa teorioissa tuodaan toki esille mediajulkisuuden tärkeys. Ikävalko painottaa 

journalistista julkisuutta erityisesti valitessaan työnsä pohjaksi pelimetaforan, jossa 

toisena osapuolena ja joukkueena on media. Peli, samoin kuin kilpailu, tuovat aina 

kuitenkin voittajan ja häviäjän asemat. Miten voitaisiin saada win-win- situation, jossa 

kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä? Lähimmäksi tätä pääsee Ikävalkon 

balanssiorientaatio. Myös Iivonen ja Åberg tuovat mediajulkisuuden esille, mutta 

kriittisempää sävyyn, todeten mediajulkisuutta usein menevän muiden julkisuuksien 

edelle ehkä virheellisestikin. (Ikävalko 1996, 78, 80; Iivonen & Åberg 2009a, 9; ks. 

myös Ikävalko & Uimonen 1996, 78.) Uimonen ja Ikävalko kirjoittavat teoksensa 

esipuheessa, että julkisuuspelissä harvoin onnistuu täydellisesti. Samalla he kumoavat 

vanhaa ”all publicity is good publicity” –myyttiä toteamalla, että olennaisinta on 

kuitenkin välttää huonoa julkisuutta tai “pressiä”, kuten he asian ilmaisevat. (1996, 8-9.) 

Toisaalta he myöhemmin mainitsevat journalistisen julkisuuden ja varsinkin ilmaisen 

sellaisen riittävän julkisuuden hallinnan ensimmäisen askeleen ylittämiseen (mt. 194-

195).  
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Eräs Ikävalkon sovitemuuttujista on yrityksen johdon sitoutuminen viestintään. Johto 

voi valita joko korkean profiilin tai matalan profiilin. (Ikävalko 1996, 88-89, 95.) 

Iivonen ja Åberg sanovat johtamisen olevan yhtä kuin viestintää. (Åberg & Iivonen 

2009a, 5; Åberg 2000b, 22.) Tämä vahvistaa johdon sitoutumisen paikan 

sovitemuuttujissa. Organisaatioviestinnän teorioissa on ollut pitkään pinnalla painotus 

siitä, kuinka viestintä on oleellinen osa johtamista ja kuinka viestintää on aikaisemmin 

laiminlyöty ja saatettu jättää se kokonaan määrittelemättä (ks. mm. Åberg 1989, 62), 

ymmärtämättä sen suurta potentiaalia. Tämän valossa  viestinnän tutkijat usein 

suhtautuvat viestintään kaiken pelastavana, ylivoimaisena apuna. On kuitenkin tärkeää 

muistaa, että viestintä yksistään ei ole yrityksen elinehto, vaan nimenomaan hyvä 

viestintä. Samoin kuin Ikävalko kuvaa julkisuutta, voidaan kuvata viestintää: Viestintä 

on mahdollisuus saavuttaa päämäärät mutta toisaalta myös uhka, joka voi vaikeuttaa 

päämäärien tavoittamista (Ikävalko 1996, 31). Myös Wiio muistuttaa, että viestintä 

itsenäisenä muuttujana voi usein toimia sekoittavana tekijänä. Jos viestintä on kielteistä, 

puutteellista tai virheellistä tai määrältään liian vähäistä, se voi johtaa viivytyksiin ja 

vääriin suorituksiin. (Wiio 1989, 172.) Viestintä voi siis joko nostaa organisaation 

päämääriinsä tai upottaa sen. 

Ikävalkon julkisuustilat yhdistettynä julkisuuden kenttiin (Iivonen & Åberg) voi tuoda 

uusia näkökulmia. Esimerkiksi ekstensio-orientaatiossa oleva yritys voisi päästä 

paremmin median agendalle kokeilemalla muiden julkisuuden kenttien mahdollisuuksia 

mediajulkisuuden sijaan. Tähän viittaavat myös Åbergin ja Iivosen propositiot 3-3.2, 

joiden mukaan julkisuudet voivat siirtyä julkisuuden kentiltä toisille ja näin vahvistua. 

Iivosen ja Åbergin (2009a) mallissa oleellisinta on erottaa julkisuuden ja julkisuuden 

kenttien käsitteet. Jotta julkisuus voi syntyä, tarvitaan ainakin yksi ihminen 

tiedostamaan issue, joka koskettaa häntä. Julkisuus on tilanne ja julkisuuden kentät 

tiloja. Julkisuus syntyy julkisuuden kentillä. (Aula & Åberg 2012, 207.) 

Molemmissa teorioissa puhutaan latentista (Ikävalkon teoriassa muodossa latenssi) 

tilasta, jolla tarkoitetaan piilevää ja havaitsematonta. Iivonen ja Åbergin mukaan 

julkisuuksien synnyn alkuvaihe on aina latentti, jolloin käytännössä jatkuvasti syntyy 

pieniä julkisuuksia, joista vain osa leimahtaa suuremmiksi (2009a, 16-17). Ikävalko 

käsittelee latenttia tilannetta julkisuustila kolmosessa, latenssiorientaatiossa, jolloin 

organisaatio noudattaa passiivista ja matalaa (1996, 232). Toisaalta Juholin (os. 
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Ikävalko) ja Kuutti kritisoivat latenttia suhdetta tuomalla esille nykyajan velvoitteet 

mediaviestintään ja läpinäkyvyyteen. He toteavat, että viimeisen vuosikymmenen 

aikana on tapahtunut suuri muutos kohti avoimuuden ja läpinäkyvyyden vaatimuksia, 

johon organisaatioilla ei ole muita mahdollisuuksia kuin sopeutuminen. (Juholin & 

Kuutti 2003, 80). 

Ikävalkon mukaan julkisuudessa menestyvät parhaiten suuret ja keskisuuret 

yhteiskunnallisesti merkittävät tunnetut organisaatiot, joiden johto on sitoutunut 

viestintään ja joilla on oma tiedotusosasto. Organisaatiolla on suorat, avoimet suhteet 

mediaan ja se suhtautuu julkisuuteen sekä positiivisesti että kriittisesti (1996, 242.) 

Toisaalta Iivonen & Åberg (2009a) sekä Aula & Åberg (2012) tuovat esille 

julkisuuksien leimahdukset ja sen, kuinka esimerkiksi pienet olosuhteiden muutokset 

voivat johtaa odottamattomiinkin tuloksiin. Tämä viittaa siihen, että julkisuuden 

dynamiikka ei ole niin helposti ennakoitavissa ja julkisuudessa menestyvät organisaatiot 

eivät välttämättä ole aina niitä, joita odottaisi. Tämä tulee esille hyvin viimeaikaisia 

julkisuuksia tarkasteltaessa, joissa isot organisaatiot kuten VR, Finnair ja Nokia ovat 

saaneet hyvin paljon negatiivista julkisuutta. Toisaalta sanoma on se, että julkisuudessa 

pärjää parhaiten varautumalla sekä huonoihin että hyviin uutisiin ja ottamalla 

positiivisia riskejä, sillä kuten Ikävalko (1996, 243-244) analysoi, ei ole olemassa yhtä 

oikeaa julkisuusstrategiaa, joka toimisi aina vaan oikeat strategiat ovat 

tilanneriippuvaisia. 
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4 Kolmas sektori 
 

Tässä luvussa määrittelen ja käyn keskustelua kolmannen sektorin ominaispiirteistä. 

Erityisen painotuksen saa kansalaissektorin viestinnän tarkastelu. Osiossa 4.4 vastaan 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni teorioiden perusteella. 

 

4.1 Määrittely 
 

Vaikka kolmas sektori käsitteenä on suhteellisen vakiintunut, on sitä kutsuttu 

kansalaissektorin ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan lisäksi myös nimillä harmaa tai 

sosiaalinen sektori. Tämä johtuu sen hieman ongelmallisesta sijoittumisesta 

yhteiskunnan rakenteeseen. Joissakin tilanteissa kolmas sektori on sijoitettu julkiseen 

sektoriin kuuluvaksi ja toisaalta sen syntyperä johtaa yksityisen sektorin 

eriytymiskehityksestä. Myös juridisesti sitä kohdellaan usein yksityisen sektorin osana. 

(Åberg 2000a 131; Laaksonen & Helander 1999, 3; Helander 2002, 22, 26, 28.) 

Kolmannen sektorin rajauksesta ollaan käyty paljon keskustelua (Helander 2002, 55-

65). 

Kolmas sektori toimii julkisen ja yksityisen sektorin rinnalla. Kolmanteen sektoriin eli 

kansalaissektoriin ymmärretään kuuluviksi yhdistykset ja säätiöt (esimerkiksi 

ammattiyhdistykset, yhteisöpalvelut), kirkot, koulutus, sairaanhoito sekä keskinäiset 

yhtiöt ja mahdollisesti myös vapaaehtoistyö. Sektorin organisatorisena pääkenttänä on 

nähty järjestöt. Myös vammaisten etu- ja asiantuntijajärjestöt kuuluvat siis 

kansalaissektorin piiriin. (Åberg 2000a, 132-133; Drucker 2008, 109-114; Helander 

2002, 26.) Luukkaisen mukaan sosiaalinen vertaistuki, tässä tilanteessa esimerkiksi 

kuurojen kesken, onkin keskeinen osa kolmannen sektorin toiminta-alaa (Luukkainen 

2008, 208).  

Vahvana piirteenä kansalaisyhteisöillä on yleishyödyllisyys, joka viitannee myös siihen, 

että yhteisö ei tavoittele yksityistä rahallista voittoa tai etua. (Åberg 2000a, 132-133.) 

Kolmannen sektorin toimijoita kutsutaankin myös yleishyödyllisiksi organisaatioiksi 
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(Drucker 2008, 21). Ne toimivat osana demokratiaa, mutta valtion vastapainona 

sektorilla, jota muut areenat eivät kata. (Åberg 2000a, 132-133.) Ne ovat myös 

ajatushautomoita uusille ideoille ja foorumeita sosiaalisten epäkohtien ilmaisemiselle. 

(Rifkin 1997, 239, 243.) 

Yksi perusteellisimmista kolmannen sektorin määrittelykriteerejä koskeva tutkimus on 

tehty Johns Hopkins-projektissa. Ominaispiirteiksi kolmannelle sektorille muodostuivat 

rakenteellisuus, yksityisyys, itsehallinnollisuus, voittoa tavoittelemattomuus sekä 

vapaaehtoisuus. Kolmanteen sektoriin luettavaksi kuuluvan järjestön täytyy siis olla 

jossakin määrin institutionalisoitunut eikä se saa olla osa julkista valtion sektoria eikä 

viranomaisten välittömässä ohjauksessa. Järjestöllä tulee olla edellytykset oman 

toimintansa valvomiseen. Hankittavat varat eivät saa tuottaa voittoa omistajille tai 

johtajille, vaan raha on ohjattava perustoimintaan. Vapaaehtoisuudella on huomattava 

merkitys. Sekä toimintaan osallistuminen että jäsenyys ovat vapaaehtoisia. Järjestön ei 

tarvitse kuitenkaan toimia pelkästään vapaaehtoisvoimin tai hankkia käyttövaroja vain 

lahjoituksina. Nämä määrittelytavat eivät ole täysin ongelmattomia ja niihin mahtuu 

poikkeuksia. Sen avulla pystytään kuitenkin kohtalaisen hyvin näkemään, kuuluuko 

toimija kolmannen sektorin piiriin. (Helander 2002, 53-55; Salamon & Anheier 1996, 2-

3.)  

Kuten todettu, kolmannen sektorin monimuotoiset, usein pienet, toimijat ovat voittoa 

tuottamattomia tai tavoittelemattomia (non-profit) (Åberg 2000, 132-133; Drucker 

2008, 21). Voittoa tuottamaton tai tavoittelematon on kuitenkin sinänsä harhaanjohtava 

termi, koska jokaisella järjestöllä tai organisaatiolla on jokin tavoite. Silloin tämän 

tavoitteen saavuttaminen voidaan nähdä voittona tai voiton tavoitteleminen voitaisiin 

nähdä rahallisen hyödyn saamisen sijaan jonakin muuna. Kuten Frank Jefkins (1995, 

vii) on todennut: ” Running a business means making a profit” eli vapaasti 

suomennettuna bisnestoiminta edellyttää voiton tekemistä. Ei-kaupallisille 

organisaatioille suoritukset ja tulokset ovat jopa tärkeämpiä kuin liikeyrityksille, mutta 

vaikeammin mitattavissa ja hallittavissa. Niille ei makseta suorituksista ja saatavat tulot, 

esimerkiksi pääsymaksuista tai tuotteista, eivät kata kuin murto-osan tarvittavista 

varoista. Toimintaa voidaan arvioida sen mukana, kuinka hyvin järjestö on kyennyt 

luomaan arvoja, visioita, standardeja ja sitoutuneisuutta. (Drucker 2008, 109, 111, 114.) 

Tällöin parempi ja tarkempi ilmaisu voittoa tavoittelemattoman sijaan ehkä olisikin 

rahallista voittoa tavoittelematon. 
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Englanniksi käytetään usein termiä non-profit, joka on laaja-alaisempi ja parempi 

määritelmä etujärjestöjen ominaispiirteeksi kuin sen usein suomen kielessä käytetty 

kapeampi käännös. MOT Englanti 4.8 englanti-suomi-verkkosanakirja määrittelee 

termin seuraavanlaisesti:  

non-profit [,nɒn'prɒfɪ t,meɪ kɪ ŋ] a (myös non-profit-making) ei-kaupallinen, hyötyä / 

voittoa tavoittelematon, aatteellinen a ~ organization ei-kaupallinen järjestö 

Käytän työssäni nimityksiä ei-kaupallinen, aatteellinen ja etujärjestö sen sijaan että 

puhuisin voittoa tavoittelemattomasta. Kuurojen Liittoon viittaan etu- ja 

asiantuntijajärjestönä. 

 

4.2 Keskustelun synty 
 

Kolmannesta sektorista on puhuttu jo jonkin aikaa: keskustelun synty voidaan sijoittaa 

1970-luvun alkuun ja itse kolmannen sektorin voidaan nähdä vaikuttaneen jo kaksi 

vuosisataa (Helander 2002, 11). Voitto Helanderin (2002, 51) mukaan ensimmäinen, 

joka käytti kolmannen sektorin käsitettä, oli vuonna 1973 amerikkalainen sosiologi 

Amitai Etzioni. Se intensiteetti, jolla kolmas sektori nousi hieman yllättäenkin 

yhteiskuntakeskustelun huipulle, yllätti tutkimuskentän ja uutta tietoa sekä teoreettisia 

työkaluja tarvittiin nopeasti. Erityisesti 1990-luvun alun jälkeen tapahtunut 

kansainvälinen murros spontaanien ja riippumattomien ryhmien esiinnousussa nosti 

kolmannen sektorin nopeasti ja voimakkaasti myös tutkijoiden asialistalle. (Helander 

2002, 5, 9; Laaksonen & Helander 1999, 3, 5) 

Kolmanteen sektoriin kohdistettiin monia odotuksia ja vaatimuksia. Perimmäinen, 

historiallinen tehtävä oli demokratian ylläpitäminen ja kehittäminen, mutta nyt 

kansalaissektorin odotettiin tuovan vastauksia esimerkiksi työttömyysongelmiin. 

(Helander 2002, 14-15; Laaksonen & Helander 1999, 11; Rifkin 1997, 268, 279). 

Varsinkin Suomessa Jeremy Rifkinin teosta Työn loppu (1997) on pidetty kolmannen 

sektorin tärkeänä selittäjänä. Tämän vuoksi suomalainen keskustelu kolmannen sektorin 

ympärillä on keskittynyt voimakkaasti työttömyyden aiheeseen. (Åberg 2000a, 131-

132; Helander 2002, 14-15).  
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Rifkinin mukaan markkinavoimat ja uudet teknologiset keksinnöt tuovat 

mahdollisuuksien mukana myös uhkia. Hän puhuu kolmannesta teollisesta 

vallankumouksesta, joka johtaa työttömyyteen ja ihmisten syrjäytymiseen tuottavuuden 

parantamisen hintana. Hänen mukaansa ratkaisuna on vaihtoehtojen luominen 

perinteiselle palkkatyölle ja keskittyminen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja 

asioiden hoitamiseen muiden puolesta. Hän ehdottaa vapaaehtoistyöstä saatavaa 

rahallista tukea sekä veromuutoksia. Veromuutoksilla hän tarkoittaa ylikansallisten 

yhtiöiden yritystuista luopumista, verovähennyksiä yrityksille jotka palkkaavat 

sosiaaliavustuksen saajia sekä arvonlisäveroa talouselämän nopeille kasvajille, jotka 

tuottavat tuotteita ja palveluita, jotka eivät ole välttämättömiä. Rifkin pohtii, että näin 

säästettävä raha voitaisiin käyttää avustuspalkan maksamiseen työttömille, jotka 

toimivat kolmannella sektorilla. (Rifkin 1997, 254, 263-265, 279, 282-284.) Rifkin 

esittää kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuden lisäksi toisen asian, mikä on 

vaikuttanut kolmannen sektorin kasvuun kaikkialla maailmassa. Hänen mukaansa 

poliittinen tyhjiö, joka syntyy kun yksityinen ja julkinen sektori vetäytyvät tehtävistään 

yhteisöissä, tarvitsee täyttämistä ja tähän tehtävään sopivat kolmannen sektorin toimijat. 

(1997, 276). 

 Kolmatta sektoria voidaan tarkastella yhteisötalouden näkökulmasta, välittävän 

sektorin näkökulmasta sekä demokratian ja kansalaisyhteiskunnan ihanteita toteuttavana 

sektorina. Näiden eri näkökulmien mukaan kolmannen sektorin tehtävinä ovat 1) 

työllistäminen ja palvelujen tarjoaminen 2) julkishallinnon ja kansalaisten yhdistäjänä 

toimiminen 3) demokratian edistäminen. (Åberg 2000a, 132-133.) Erityisesti 

ensimmäiseen kohtaan viitaten kolmas sektori voidaan nähdä sosiaalisten tehtävien 

tuottajana. Teknologian kehittymisen ja tulosmarkkinatalouden myötä turhaksi käynyt 

ja syrjäytetty työvoima tarvitsee uusia kanavia toimia ja toteuttaa itseään. Vastuu 

sosiaalisten peruspalveluiden ja kulttuurin tuottamisesta siirtyy yhä enenevissä määrin 

kolmannelle sektorille. (Rifkin 1997, 279, 284.) Ei-kaupallisten organisaatioiden 

tarkoituksena on Peter F. Druckerin mukaan muuttaa yksilöitä ja yhteiskuntaa 

palveluiden tuottamisen kautta (Drucker 2008, 22, 63). Rifkin kuvailee kolmannen 

sektorin tehtävänä niiden asioiden hoitamista, jota julkinen ja yksityinen sektori eivät 

kykene tai halua hoitaa. (1997, 239). 

Vaikka kolmatta sektoria on käsitelty useissa tutkimuksissa uusien mahdollisuuksien 

tuojana, on sen suhteen esitetty myös kriittisiä puheenvuoroja. Esimerkiksi Rifkinin 
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ajatuksia on pidetty utopistisina (Helander 2002, 14) ja on myös pohdittu onko 

kansalaissektori yhteiskunnan karttuva vai ehtyvä voimavara (Helander & Laaksonen 

1999, 69-70). 

 

4.3 Kolmannen sektorin viestintä 
 

Ei-kaupallisten vapaaehtoisyhdistysten resursseista ja ominaisuuksista median ja 

viestinnän kannalta tiedetään vielä suhteellisen vähän (Jacobs & Glass 2002, 235-236). 

Kolmannen sektorin toimintaa kuvaavia viestintämalleja on haastavaa kehittää, sillä 

toimijat ovat toisistaan niin erilaisia. Kansalaisjärjestö tarvitsee suunnan ja vision, jotta 

viestintä voisi parhaiten tukea sen tavoitteiden toteutumista (Åberg 2000a, 132-133, 

151). 

Åberg on luonnehtinut kolmannen sektorin viestintää jakamalla sen kolmeen osaan. 

Ensimmäisessä vaiheessa syntyy issue, jonka kansalaiset huomaavat ja kerääntyvät 

yhteen viestimään siitä. Näin syntyy yhteinen käsitys ja tahtotila, johon ydinjoukko voi 

sitoutua. Toisessa viestinnän vaiheessa syntyy kriittinen massa, joka käynnistää 

ketjureaktion. Kolmannen sektorin toimijat pyrkivät viestimään ja vaikuttamaan 

tahoihin, joita ne tarvitsevat ajamiensa asioiden läpiviemiseen. Tässä toisessa vaiheessa 

kolmas sektori joko joutuu tai hakeutuu julkisuuteen. Kolmannessa vaiheessa järjestön 

toiminta on vakiintunut ja viestinnältä vaaditaan pitkäjänteisyyttä, visiotyötä ja 

verkostoitumista. (Åberg 2000a, 144-146.) 

Kaikista keskeisimmiksi tavoiksi johtaa kolmannen sektorin viestintää ja toimintaa 

oikeaan suuntaan Åberg esittää vision, mission ja luotauksen. Visiosta tulee 

käyttövoimaa, kun se julkistetaan ja yhteisö sitoutuu toteuttamaan yhteistä unelmaa. 

Visiointi toimii parhaiten kansalaisyhteisöissä silloin, kun rakennetaan yhteinen visio eli 

käytetään niin kutsuttua ”bottom up” –periaatetta. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdessä 

mietitään sitä, minne pitäisi tai halutaan mennä (mt., 138). Missiolla tarkoitetaan vision 

yhdistämistä yhteisön historiaan, jolloin syntyy jotakin suurempaa. Missio on ”pyhä 

tehtävä”, eli se on vision toimeenpanemista. Menneisyys antaa voimaa tavoitella 

tulevaisuutta ja näin yhteisö saa oikeutuksen toiminnalleen. Luotauksella tarkoitetaan 

heikkojen signaalien ja olennaisten muutoksien havainnointia ja kuuntelua, jotta 
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voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ajoissa. Tämä tehdään usein erityisesti 

viestinnän järjestelyillä, kuten tehostamalla sisäistä tiedonkulkua. Näin järjestö voi pitää 

huolen siitä, että se on menossa oikeaan suuntaan. (Åberg 2000a, 136-138, 143-144). 

Kolmannen sektorin muita tärkeitä viestintäkeinoja ovat puiteanalyysi, sitoutumista 

aikaansaava viestintä, julkisuusmekanismien tuntemus sekä yhteystoiminta vaikuttajien 

suuntaan. (Åberg 2000a, 146-151).  

Puiteanalyysi tarkoittaa yksinkertaisesti ympäristön huomioimista. Järjestön toiminta- ja 

arvoympäristö vaikuttaa siihen, miten viestinnän järjestelyt kannattaa hoitaa. 

Ympäristötekijöihin kuuluvat niin rakennetekijät kuin yksilö- ja ryhmätekijätkin. On 

tärkeätä huomioida tietyt rajoitukset, joita esimerkiksi maantieteellinen hajautuneisuus, 

johtamistaidot tai taloudelliset ja tekniset viestinnän resurssit asettavat. Nämä tekijät 

voivat olla myös mahdollistavia, kuten myös yksilöiden taidot ja kokemukset. ( Mt., 

146-148).  

Sitouttava viestintä koostuu vision viestimisestä, toimintaan kehottamisesta, viestimien 

valitsemisesta (vertaa esimerkiksi sähköposti vai kasvokkain viestiminen) sekä 

ryhmähengen luomisesta. Vision viestiminen on yksi olennaisimpia asioita kolmannen 

sektorin menestymisessä. (Åberg 2000a, 148.) Sitouttava viestiminen on erityisen 

tärkeätä vapaaehtoisjärjestöjen toiminnassa, jossa palkatta tekeviä ihmisiä on 

motivoitava toimintaan. 

Julkisuusmekanismien tuntemuksella voidaan edesauttaa omien agendojen pääsyä 

julkisuuteen ja yleiseen keskusteluun. Julkisuuksien kentät tuntemalla järjestö voi 

hyödyntää parhaalla tavalla tärkeitä ja nousevia julkisuuksia. Åberg on maininnut 

eräiksi huomattaviksi julkisuuden alueiksi kansalaisjournalismin ja sähköisen 

verkkoviestinnän (2000a, 148-149).  

Ronald N. Jacobs ja Daniel J. Glass analysoivat ja tutkivat 739 New Yorkissa toimivan 

ei-kaupallisen organisaation ominaispiirteitä ja uutisnäkyvyyttä ja totesivat julkisuuden 

kentistä mediajulkisuuden olevan arvokas työkalu ja resurssi näille yhdistyksille sekä 

etuna näiden aatteellisten organisaatioiden pyrkiessä perustelemaan toimiaan 

poliitikoille. (Jacobs & Glass 2002, 235-236). Jacobsin ja Glassin mukaan ei-

kaupallisen organisaation julkisuuteen pääsyyn vaikuttavat organisaation tulot, palkatun 

henkilökunnan määrä, jäsenmäärä sekä tietoresurssit. Pääsääntöisesti mitä enemmän 
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järjestöllä on resursseja ja jäseniä, sitä helpommin se pääsee julkisuuteen. 

Tietoresursseilla he tarkoittavat etujärjestön mahdollisuutta pitää yllä strukturoitua 

tietopankkia, esimerkiksi kirjastoa, josta median edustajat voivat käydä hakemassa ja 

etsimässä yhdistykseen liittyvää tietoa. Tämä antaa myös järjestölle itselleen 

edellytykset tehdä enemmän pohjatyötä journalisteja varten. Tärkeänä tekijänä toimii 

myös yhdistystyyppi: usein kulttuuriset järjestöt näkyvät mediajulkisuudessa muita 

useammin. Yllättävänä havaintona yhteistyö muiden järjestöjen kanssa näytti 

vaikuttavan julkisuuteen pääsyyn negatiivisesti huolimatta siitä, että 

yhteistyökumppanuuden usein ajatellaan mahdollistavan resurssien yhdistämisen ja 

saavan aikaan suurempaa vaikuttamista. Toisaalta Jacobs ja Glass toteavat tuloksien 

selittyvän osittain sillä, että vaikka keskittyminen yleisesti ottaen tukisikin julkisuuteen 

pääsyä, Yhdysvalloissa kansalaisosallistumisen historia painottaa erilaisia 

osallistumismaksuja ja menoeriä osallistuvan vaikuttamisen kustannuksella. (Jacobs & 

Glass 2002, 235, 238, 244-245, 248.) 

Julkisuuden kenttien tuntemiseen ja käyttämiseen liittyy myös läheisesti yhteystoiminta 

vaikuttajien suuntaan, jotka edustavat asiantuntija- ja sidosryhmäjulkisuuksia. 

Vaikuttaakseen toivomiinsa asioihin, kolmannen sektorin tulee pitää yhteyttä 

vaikuttajien suuntaan ja edistää ajamiansa asioita (Åberg 2000a, 150). 

Yhteystoiminnalla tarkoitetaan ”henkilökohtaista yhteydenpitoa tärkeisiin yhteistyö- ja 

kohderyhmiin” (mt., 150). Kampanjoiden avulla kolmannen sektorin järjestö voi saada 

aikaan hetkellisen nousun julkisuuteensa. Kampanjointia käytetään usein varain- tai 

jäsenhankintaan, mutta sitä voidaan käyttää myös pitkäjänteisempään julkisuuden 

tavoitteluun. (Mt., 151.) 

 

4.4 Mitkä ovat kolmannen sektorin erityispiirteet julkisuutta 

tavoiteltaessa ja siinä toimiessa? 

 
Kolmannella sektorilla on erityisluonne julkisuuden tavoittelussa, joka toimii sekä sen 

etuna että rajoituksena. Kilpailussa julkisuudesta korostuvat intressien erilaisuudet. 

Tämä käy ilmi osiossa 4 esitellyistä teorioista, joissa on tarkasteltu kolmannen sektorin 

toimintalogiikkaa. Esimerkiksi Helander ja Laaksosen (1999, 74) määrittelevät 
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Salamoniin & Anheieriin (1996) perustuen keskeisiksi piirteiksi toiminnallisen 

riippumattomuuden valtiosta ja yksityisestä yrityssektorista, toiminnan rahallista voittoa 

tavoittelemattoman luonteen sekä erityisesti toiminnan vapaaehtoisuuden. 

Kolmannen sektorin tärkeimmiksi eroavaisuuksiksi julkiseen ja yksityiseen sektoriin 

verrattuna julkisuuden suhteen nostankin vapaaehtoisuuden sekä usein rajalliset 

resurssit luvun 4.1 mukaan. 

Rahalliset resurssit ovat rajallisia, koska toimijat eivät ole rahallista voittoa tavoittelevia 

vaan tulot ohjataan perustoimintaan eikä voittoa tehdä. Rajalliset resurssit ovat 

kolmannella sektorilla usein ongelma mutta toisaalta toimijat saavat toisenlaisen 

kilpailuedun: ne toimivat ajatushautomoina uusille ideoille ja auttavat ihmisiä 

ilmaisemaan sosiaalisia epäkohtia. Luvussa 4.3 esitetään, että visio, missio ja luotaus 

ovat toimivan viestinnän perustana. Vapaaehtoisuuden vuoksi ihmisten sitouttaminen 

järjestön toimintaan on erityisen tärkeätä. 

Luvussa 4.3 esittelin Åbergin kaksituhattaluvulla laatimia ohjenuoria kolmannen 

sektorin viestinnälle. Näistä johtaen kolmannen sektorin tärkeitä julkisuuskeinoja ovat 

ympäristötekijöiden huomioiminen ja tarkkaileminen, yhteydenpito vaikuttajiin,  

esityslistalla olevien asioiden edistäminen eli ”lobbaus”  sekä sitouttava viestintä. 

Yhden perustavanlaatuisen julkisuusstrategian sijaan oikean strategian valinta 

kolmannelle sektorille on tilanneriippuvaista. Kuten luvussa neljä puhutaan, julkisuus 

on alati muuttuva konsepti: se on aina arvaamatonta ja yllätyksellistä. Suunnittelu 

perustuu siis siihen, että varaudutaan yllätyksellisiin tekijöihin ja pidetään kriisiviestintä 

kunnossa. Koska julkisuus on dynaamista, tulee myös viestinnän olla sitä. 

Miten valittujen julkisuusteorioiden (Ikävalko 1996 ja Iivonen & Åberg 2009a) 

mallintamiset toimivat, kun kyseessä on aatteellinen järjestö? 

Åberg käyttää Grunigin ja Huntin (1984) teoriaa ryhmittymien synnystä sekä 

selittäessään kolmannen sektorin syntyä (Åberg 2000a, 134) että myöhemmin Iivosen 

kanssa muodostaessaan julkisuuden dynamiikan mallia (2009a, 11). Olli Kariniemi 

esittää väitöskirjassaan että Grunig ja Hunt kuvaisivat tilanneteoriassaan nimenomaan 

kolmannen sektorin syntyä esittäessään ryhmittymän syntymän lainalaisuuksia (2010, 

32). Tätä voidaan ajatella kahdesta näkökulmasta. Grunigin & Huntin (1984) 

tilanneteoria lunastaa paikkansa käytetyimpien mallien joukossa viestinnän 
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tutkimuksessa ja toisaalta kolmannen sektorin alkuperänä voidaan pitää julkisuuden 

leimahtamispistettä.  

Luvussa 4.3 mainituista kolmannen sektorin viestintäkeinoista julkisuusmekanismien 

tuntemukseen voidaan käyttää hyväksi sovitetiloja ja julkisuusorientaatioita (Ikävalko 

1996) sekä julkisuuden propositioita ja kenttiä (Iivonen & Åberg 2009a). Sovitetilat ja 

julkisuusorientaatiot sopivat tähän tarkoitukseen siinä määrin, kun niiden katsotaan 

vastaavan todellisuutta. Pelkkä mediajulkisuuden huomioiminen vähentää teorian 

soveltamismahdollisuuksia erityisesti kolmannen sektorin kohdalla, jolle kaikkien 

julkisuustapojen hyödyntäminen on tärkeätä. 

Viestinnän soviteteoria, johon Ikävalkon (1996) teoria perustuu, pohjautuu 

ympäristötekijöiden huomioimiseen. Ikävalkon tuloksena onkin, että yhden oikean 

julkisuusstrategian sijaan strategioiden tulisi olla aina tilannekohtaisia, ottaen huomioon 

toimintaympäristön ja yhteisön taustatekijät. Tämä on suoraan Åbergin (2000) 

mainitsemaa puiteanalyysia, joka on erityisen tärkeätä kolmannelle sektorille. 

Jacobs & Glassin (2002) tulosten sekä Åbergin (2000a) teorian perusteella kolmannen 

sektorin aatteelliset toimijat sijoittuvat usein ekstensio-orientaation piiriin (Ikävalko 

1996), jossa järjestön toimintastrategia julkisuuden suhteen on erittäin aktiivinen. Tämä 

aktiivinen strategia johtaa usein median ärsyyntymiseen. Jacobs & Glass toteavat myös, 

etteivät kaikki aatteelliset järjestöt ole yhtä kiinnostuneita julkisuuden hankkimisesta 

(2002, 250). Näin ollen toimijat voivat edustaa myös latenssiorientaatiota, jossa 

julkisuusstrategia on passiivinen ja toiminta harrastemaista. 

Kolmas sektori vahvistaa sovitetiloja osoittamalla, että myös pieni toimija voi saada 

aikaan onnistunutta julkisuutta aktiivisella strategialla kun taas suurella, paljon 

resursseja käytössään olevalla kaupallisella organisaatiolla julkisuuskampanjat eivät 

onnistu toivotun mukaisesti. Toisaalta nämä määritellyt julkisuusmekanismit tuntuvat 

jäykiltä, sillä sovitetilojen teoreettiset julkisuudet eivät aina vastaa todellista tulosta ja 

julkisuusorientaatioiden strategiset liikkumavarat ovat pienet, vaikka niitä on koitettu 

laajentaa sovitetiloja yhdistelemällä. Sovitetilat tuntuvat sopivan kolmannen sektorin 

mallintamiseen julkisuusmekanismien orientaatiotiloja paremmin. Herää kysymys, 

voiko kuviossa viisi esitettyä tasapainoista suhdetta vallita kolmannen sektorin ja sen 

julkisuuteen vaikuttavien toimijoiden kesken. Kolmas sektori on usein ammattimaisessa 
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tai ristiriitaisessa suhteessa median kanssa sen erityispiirteiden vuoksi, joita on esitelty 

luvussa 4.1. 

Julkisuuden kentät sopivat erityisen hyvin myös kolmanteen sektoriin ja aatteellisiin 

järjestöihin sovellettaviksi. Vaikkakin mediajulkisuus on nähty arvokkaana työkaluna 

(ks. luku 4.3 Jacobs & Glass 2002), liittyy julkisuusstrategiaan myös asiantuntija- ja 

sidosryhmäjulkisuuksien sekä kansalaisjulkisuuden huomioiminen. Tämä on yksi 

julkisuuden kenttien tärkein muistutus myös kolmannelle sektorille: kolmannen sektorin 

tärkeisiin viestintätoimiin kuuluu yhteys asiantuntijoihin sekä vaikuttajiin ja myöskin 

sitouttava viestintä, jonka voidaan nähdä kuuluvan sisäisen viestinnän lisäksi myös 

sidosryhmien ja kansalaisten suuntaan. 
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5 Kuurojen Liitto 
 

Kuurojen Liitto kuuluu kolmannen sektorin toimijoihin, jotka toimivat julkisen ja 

yksityisen sektorin rinnalla (Åberg 2000, 132-133). Kuurojen Liitto on saanut alkunsa 

vuonna 1905 perustetusta Suomen Kuuromykkäin Liitosta, joka muutti nimensä 

Kuurojen Liitoksi vuonna 1950. Kuurojen Liitto on etu-, palvelu-, ja 

asiantuntijajärjestö, joka toimii 43 jäsenyhdistyksen valtakunnallisena keskusliittona.  

Sen missiona on taata kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien 

toteutuminen. (Kuurojen Liitto ry, n.d., 27; KL:n toiminta 2010; KL:n historia 2010, 

Kääpä et al. 2010, 2.) Liitto on tiimiorganisaatio, joka koostui tutkimuksen teon aikana 

palvelu-, kehittämis-, sekä hallinto-osastosta. Nämä kolme osastoa jakautuvat yksiköiksi 

ja tiimeiksi. ( KL:n organisaatiorakenne 2012.) 

 

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous, joka järjestetään vuosittain. Kokouksessa 

jäsenyhdistysten edustajat tulevat koolle ja valitsevat hallituksen, joka yhdessä Liiton 

johtoryhmän kanssa vastaa toiminnasta. Johtoryhmä koostuu toiminnanjohtajasta, 

palvelujohtajasta, kehittämisjohtajasta ja hallintojohtajasta. Johtoryhmän tehtäväksi on 

määritelty esitysten tekeminen liittokokoukselle ja hallitukselle, liiton toiminnan 

johtaminen sekä päätöksenteko. Kuurojen Liiton internetsivujen mukaan hallitus on 

loppukädessä vastuussa liittokokoukselle toiminnasta ja hallinnosta, mutta sen tulee 

myös kannustaa johtoryhmää itsenäiseen päätöksentekoon. (KL:n organisaatiorakenne 

2012; KL:n johtoryhmä 2012.) 

 

Toiminta perustuu Suomen perustuslakiin, jonka mukaan kansalaisten tulee olla 

yhdenvertaisia eikä ketään saa asettaa eriarvoiseen asemaan esimerkiksi kielen tai 

vammaisuuden perusteella.  Pykälä 17 kertoo myös oikeudesta omaan kieleen ja 

kulttuuriin ja viittomakielisille turvataan oikeudet tulkki- ja kääntämispalveluihin. 

(Suomen perustuslaki 17 §; Kuurojen Liitto ry & Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 

2010, 23-24.) Liiton toimintaan kuuluu monia palveluja aina nuoriso- ja 

senioritoiminnasta maksuttomiin neuvontapalveluihin ja kulttuuritarjontaan, kuten 

Teatteri Totti , joka on toiminut vuodesta 1987 tuottaen viittomakielisiä 

ammattiteatteriesityksiä. Toisena esimerkkinä voisi mainita nuorisotyön, joka keskittyy 
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nuorten ja lasten edunvalvontaan ja järjestää erilaisia leirejä, kursseja ja tapahtumia alle 

30-vuotiaille nuorille. Edunvalvontatyöhön sisältyy yhteiskunnallinen valvonta ja 

seuranta. (Kuurojen Liitto ry, n.d., 27; KL:n Teatteri Totti 2012; KL:n aluetoiminta 

2012; KL:n nuorisotyö 2012.) 

 

Kuurojen Liitto ei ole ainoa kuuroja palveleva järjestö, vaan on olemassa myös 

esimerkiksi Kuuloliitto ry, joka on 90 jäsenyhdistyksestä muodostuva sosiaali- ja 

terveysalan kansalaisjärjestö, joka järjestää kuntoutusta. Kuuloliitto toimii samassa 

osoitteessa Kuurojen Liiton kanssa. Tämän lisäksi löytyy muun muassa 

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry, joka valtakunnallisena järjestönä 

tarjoaa vertaistukea kuulovammaisten lasten perheelle ja lähipiirille. (Kuuloliitto 2012; 

KLVL 2012.) 

 

5.1 Strategia 
 

Kuurojen Liiton vuoden 2010 vuosikirjassa on lueteltu seitsemän kohdan yhteiset 

strategiset tavoitteet vuosille 2010-2015. Tiivistettynä strategiset tavoitteet ovat 

seuraavanlaiset: 1) Liitto syventyy tuloksekkaasti kuurojen ihmisoikeuksien ja 

yhdenvertaisuuden edistämiseen. 2) Liitolla on ajantasainen ja selkeä viestintä- ja 

verkkopalvelujärjestelmä, joka soveltuu asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden 

tarpeisiin. 3) Yli 30 % alueellisista palveluista tuotetaan etä- ja verkkopalveluina ja 

tämän lisäksi erilaisia palveluita tuotetaan yli osasto- ja yksikkörajojen. 4) Senioreille 

tarjotaan virkistystoimintaa ja heidän tarvitsemansa viittomakieliset palvelut, toiminnan 

painopisteen ollessa paikallisella ja alueellisella tasolla. 5) Kuurojen Liitto on 

profiloitunut tunnetuksi ja tunnustetuksi kansainväliseksi ja kulttuuriseksi osaajaksi. 6) 

Kuurojen yhteisön ja toimintaympäristön muutoksien tarpeisiin voidaan reagoida 

joustavasti henkilöstön tehtävänkuvausten muuttamisella ja siirtämisellä konsernin 

sisällä. 7) Kuurojen Liiton konsernirakenne on eheä ja Liitto on velaton vuonna 2013. 

(Kääpä et al. 2010.) 

 

Kuurojen Liitolla ei ole tällä hetkellä kirjallisessa muodossa olevaa viestintästrategiaa. 

Lähimmäksi virallisena ohjeviivana myös viestinnästä pääsee Suomen viittomakielten 

kielipoliittinen ohjelma (2010). (Mäkipää 2010.) Näin ollen myös liiton viestintä 
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pohjautuu tavoitteeseen, joka on taata Suomen viittomakielisille kielelliset oikeudet 

Suomen perustuslakiin nojaten. (Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma 2010, 

23.) Kuuroille halutaan taata tasa-arvo myös viestinnän ja tiedon saamisen suhteen. Tätä 

yritetään toteuttaa viittomakielisyyden, visuaalisuuden ja vuorovaikutuksen keinoin. 

(KL:n viestintä 2010.) Tasa-arvon ja tiedonsaamisen turvaamisen lisäksi Kuurojen 

Liiton tavoitteena on, että kuurot representoitaisiin julkisuudessa kulttuuriskielellisistä 

lähtökohdista lääketieteellisen vammaiskäsityksen sijaan (Mäkipää 2010). 

 

Kuurojen Liiton visio on määritelty seuraavanlaisesti: 

”Viittomakieli elää vahvana moniarvoisessa, monikielisessä ja monikulttuurisessa 

yhteiskunnassa. Kuurojen Liitto on alansa johtava etu- ja palvelujärjestö sekä 

kansallisesti että kansainvälisesti.” 

(Kuurojen Liitto ry, n.d., 28. Ks. myös KL:n toiminta 2010.) 

 

5.2 Kuurojen liiton viestintää 
 

”Tasa-arvo viestinnässä ja tiedonsaannissa merkitsee kuuroille 

viittomakielisyyttä, visuaalisuutta ja vuorovaikutusta.” 

(KL:n viestintä 2010.) 

 

Kuurojen Liiton Internet-sivuilla viestinnästä puhuttaessa mainitaan sanat 

tasavertaisuus, tasa-arvo sekä vuorovaikutus. Sivuilla puhutaan viestintäpolitiikasta, 

jonka pyrkimyksenä on taata viittomakielisen ja visuaalisen viestinnän kehittyminen 

yhteiskunnassa. (KL:n viestintä 2010.) 

Käytännössä kuitenkin esimerkiksi Luukkaisen haastattelemat nuoret aikuiset kokivat, 

että tasa-arvo puuttuu tiedonvälityksessä. Eräs haastateltavista kuvasi tiedonsaannin 

heikkoutta vertaamalla heidän tilannettaan siihen, että kuuleva joutuisi katsomaan 

kaikki televisio-ohjelmat ilman ääniä. Viiden minuutin viittomakieliset uutiset ovat 

ainoa viittomakielisille selvästi kohdistettu tv-ohjelma. Haastateltavat näkivät television 

silti potentiaalisena tasa-arvon edistäjänä, jolla voidaan tavoittaa viittomakieliset heidän 
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äidinkielellään, toisin kuin esimerkiksi internetin ja lehdet, jotka edellyttävät usein 

hyvää suomen kielen taitamista. (Luukkainen 2008, 183-184.)  

 

Kuurojen Liiton internetsivuilta löytyy muun muassa uutiset-osio, josta ihmiset voivat 

käydä lukemassa Liiton esille nostamia aiheita. Liitto julkaisee myös viittomakielisiä 

tiedotteita ja viittomakielistä netti-TV:tä. (Kuurojen Liitto ry, n.d, 27), mutta 

internetsivuilla on kuitenkin paljon tekstimateriaalia, jota ei ole löydettävissä 

viittomakielisessä muodossa. Sivuilla ei ole erillistä medialle tai sidosryhmille 

tarkoitettua tieto-osiota tai kuvapankkia, mutta viestintä-otsikon alta löytyvät Liiton 

ladattavat logot sekä viestintähenkilöiden yhteistiedot ja viestinnän yleiset tavoitteet. 

Kuurojen Liiton kotisivujen etusivulta sekä viestintäosiosta löytyy myös linkki Liiton 

facebook-ryhmään (KL:n etusivu 2012). 

 

Kuurojen Liitto julkaisee myös Kuurojen lehteä sekä Kuurojen videota. Kuurojen lehti 

on järjestöjulkaisun lisäksi myös aikakaus- ja mielipidelehti, joka sisältää uutisia, 

asiantuntija-artikkeleita ja kuvia (KL:n Kuurojen lehti 2012). Lehti ilmestyy viisi kertaa 

vuodessa ja on Aikakauslehtien liiton jäsenlehti (mt.) Kuurojen video on DVD-

muodossa julkaistava viittomakielinen ohjelmapaketti, josta löytyy sisältöä kaiken 

ikäisille. Kuurojen videon tavoitteena on tuottaa 6 kappaletta tunnin mittaisia 

ohjelmakokonaisuuksia vuoden aikana. Kuuro henkilö voi hakea kunnalta 

vammaispalvelulakiin perustuvaa maksusitoumusta tilatakseen Kuurojen videon. (KL:n 

Kuurojen video 2012.) 

 

 



 

 57 

6  Menetelmät ja analyysi 
 

Valitessaan tutkimusmenetelmää tutkijan on otettava huomioon monenlaisia seikkoja 

tavoitteensa ohessa. Tämän lisäksi on pohdittava esimerkiksi aikarajoituksia, 

taloudellisia ja henkisiä resursseja sekä sitä, mikä palvelee parhaiten työn validiutta. 

Tämä pro gradu –tutkielma kuuluu laadullisen tutkimuksen piiriin.  Siinä käytetään sekä 

teoreettista että empiiristä tutkimustyyppiä tutkimaan samaa ilmiötä (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 20). Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaan teoreettisen argumentoinnin 

perusteella ja toinen tutkimuskysymys saa vastauksen empiriasta.  

Teoreettiseen analyysiin ei ole olemassa varsinaista metodia, vaan validiteetti perustuu 

siihen, miten hyvin lähdeaineistoa käytetään (mt., 21). Argumentointi perustuu siihen, 

että lähteet ovat keskeisiä ja relevantteja ja eri tutkijoiden esittämät väitteet ovat 

tunnistettavissa. Empiirisessä analyysissä taas tärkeiksi nousevat aineiston keruu ja 

analysointikeinot, jotka on argumentoitu pätevästi. (Mt., 21-22.) Tutkielman 

empiriaosuuden toteutin käyttämällä tiedonkeruuseen fokusryhmiä ja analysointiin 

laadullista sisällönanalyysia.  

Laadullinen tutkimus koostuu havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen 

ratkaisemisesta eli tulosten tulkitsemisesta (Alasuutari 2011, 39). Havaintojen 

pelkistäminen tarkoittaa sitä, että aineistoa tutkitaan vain tietyn teoreettisen 

viitekehyksen näkökulmasta, jolloin se pelkistyy juuri kyseiselle tutkimukselle 

tarpeelliseksi ja keskittyy olennaiseen. Tulosten tulkitsemisessa erot eri 

havaintoyksiköiden välillä ovat erityisen tärkeitä. Olennaiset havainnot aineiston 

joukosta sijoitetaan suhteessa teoreettiseen viitekehykseen ja pyritään ymmärtämään 

niiden tarkoituksia. (Mt. 39-40, 43-44, 48, 51.) Seuraavaksi esittelen tarkemmin 

aineiston keruuta ja analyysia sekä vastaan tutkimuskysymyksiin. 
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6.1 Katsaus fokusryhmiin 
 

Fokusryhmät saivat alkunsa laadullisena tiedonkeruun menetelmänä 

yhteiskuntatieteilijöiden pohdinnoista ja kokeiluista toisen maailmansodan aikoihin. 

Yksilöhaastatteluiden validius alkoi mietityttää tutkijoita 1930 ja 1940-luvuilla, minkä 

seurauksena haastattelumenetelmiä alettiin kehittää neutraalimpaan suuntaan, niin että 

haastattelijan roolin painotus väheni. Epäsuoraa kysymystekniikkaa kehitettiin ja alettiin 

käyttää ryhmätilanteissa, jolloin fokusryhmät syntyivät. (Krueger & al. 2000, 5-6.) 

Fokusryhmät olivat alussa suositumpia yhteiskuntatutkimuksen sijaan 

markkinatutkimuksen piirissä, jossa niitä käytetään yhä laajalti hyvän hinta-laatu-

suhteen vuoksi. Akateemisessa tutkimuksessa fokusryhmiä alettiin huomioida uudelleen 

vakavasti vasta 1980-luvun puolella ja markkinointitutkimuksesta juontavia 

toimintatapoja modifioitiin akateemiseen käytäntöön sopivammiksi. (Morgan & 

Spanish 1984, 253-254; Morgan 1997, 5; Krueger et al. 2000, 6-7.) 

 

6.1.1 Käytäntö 
 

Fokusryhmä koostuu osallistujista, joilla kaikilla on jotakin yhteistä toistensa kanssa. 

Tämä yhteinen nimittävä tekijä voi olla esimerkiksi sama etninen tausta, sama 

työpaikka taikka naapurusto. Ryhmien koko vaihtelee kuudesta kahteentoista 

osallistujaan ja ryhmiä toteutetaan vähintään kolme. Fokusryhmähaastattelun 

keskimääräinen kesto on yhdestä kahteen tuntia. (Krueger et al. 2000, 4-5, 11, 73; Byers 

& Wilcox 1991, 63; Morgan & Spanish 1984, 254.) 

Moderaattori eli tietynlainen puheenjohtaja johtaa fokusryhmän toteutumista kysymällä 

kysymyksiä ja esittämälle ryhmälle tehtäviä, jotka auttavat sitä keskittymään 

puheenaiheeseen. Fokusryhmän voisi siis sanoa olevan etukäteen suunniteltu kokoelma 

keskustelualoitteita. (Krueger et al. 2000, 4-5; Bloor et al. 2001, 43.) 

Tavoitteena on päästä ymmärtämään ihmisten tunteita ja ajatuksia tietystä, tutkijan 

valitsemasta aiheesta. Erilaisten tehtävien ja aktiviteettien tarjoaminen saa ihmiset 

osallistumaan eri tavalla ja nämä tilanteet voivat herättää esiin ajatuksia, jotka eivät olisi 
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nousseet mieleen muutoin. Tehtävät myös tekevät prosessin ja haastattelutilanteen 

monipuolisemmaksi ja stimuloivat keskustelua. Osallistujia voidaan pyytää esimerkiksi 

listaamaan tai arvioimaan asioita tai kehittelemään ryhmässä kampanja ja moderaattori 

voi käyttää apunaan esimerkiksi tarinoita, kalvoesityksiä tai ryhmätöitä. Näitä tehtäviä 

voidaan kutsua fokusharjoituksiksi, joilla osallistujia autetaan keskittymään ja 

toteuttamaan itseään luovasti.  Myös moderaattorin kysymät kysymykset jo itsessään 

toimivat fokusharjoituksina. (Bloor et al. 2001, 42; Krueger et al. 2000, 4, 47-53; Dozier 

& Repper 1992, 192.)  

Parhaat fokusryhmää varten suunnitellut kysymykset ovat selkeitä ja avoimia ja vaativat 

perusteluja vastauksiksi. Fokusryhmää ei pidä kuitenkaan sekoittaa haastatteluun tai 

ryhmähaastatteluun. Kysymyksien kysymisellä ei ole niin suurta pääroolia, vaan 

päämääränä on saada ihmiset keskustelemaan keskenään annetusta aiheesta. 

Yksimielisyyden saavuttaminen ei ole välttämätöntä, pääasia että keskustelua syntyy. 

(Bloor et al. 2001, 42-43; Krueger et al. 2000,4, 40-41, 44.) Moderaattorin on tärkeätä 

harjoittaa aktiivista kuuntelua ja pitää huolta siitä, että keskustelu pysyy relevanteissa 

aiheissa Dozier & Repper 1992, 192).  

 

6.1.2 Menetelmän haitat ja hyödyt 
 

Fokusryhmät mahdollistavat rajoitetussa ajassa suuren määrän ihmisten 

vuorovaikutuksen tarkkailua tietyn aiheen puitteissa. Fokusryhmiä on kritisoitu 

epäluonnollisen sosiaalisen ympäristön luomisesta. Osallistuvaan havainnointiin 

verratessa fokusryhmien asettelu on toki keinotekoinen, mutta esimerkiksi 

yksilöhaastatteluihin verrattuna fokusryhmät tuottavat luonnollisemman ympäristön, 

koska osallistujat vaikuttavat toisiinsa ja tilanne muistuttaa näin enemmän todellista 

elämää. (Morgan 1997, 8, 16; Krueger et al. 2000, 11.) 

David L. Morganin (1997, 8) mukaan fokusryhmät rajoittuvat pelkän verbaalisen 

kommunikoinnin varaan. En näe tätä luonnehdintaa kuitenkaan ongelmattomana, jos 

otetaan huomioon fokusharjoitukset, joita moderaattori voi valmistaa ryhmälle ja 

toisaalta voidaan myös ajatella kaiken toiminnan pohjautuvan verbaaliselle 

kommunikoinnille. 
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Osallistujien ajatusten ja mielipiteiden syvyys ja yksityiskohtaisuus kärsivät myös 

ryhmissä, joissa laajempi ja syvempi aiheen tarkastelu ei aina ole mahdollista. Toisaalta 

vaikeista tai vieraimmista aiheista voi olla helpompi keskustella ryhmässä, osallistujien 

antaessa toisilleen ideoita ja ajatuksia asioista, jotka eivät heti nostata tunteita tai niitä 

on vaikea tunnistaa. Tietyistä aiheista voi siis olla jopa helpompi keskustella syvällisesti 

ryhmätilanteessa kuin esimerkiksi kahdenkeskisessä haastattelussa. Vastoin yleistä 

käsitystä, ihmiset ovat valmiita keskustelemaan hyvinkin henkilökohtaisista aiheista 

ryhmissä. (Morgan & Krueger 1993, 6-7; Morgan 1997, 10-11.) Ihmiset avautuvat 

mielipiteistään ja tunteistaan, kun he tuntevat olonsa mukavaksi ja ympäristö tuntuu 

suvaitsevalle ja ymmärtäväiselle (Krueger et al. 2000, 9). 

Moderaattori joutuu usein päätöksen eteen, antaako keskustelun edetä ja soljua vapaasti 

vai keskeyttääkö ja ohjata keskustelua uuteen suuntaan. Keskeyttäminen tuo 

keskusteluun kontrollia ja voi viedä aihetta eteenpäin tuottaen tärkeää sisältöä, mutta 

toisaalta keskeyttäminen haavoittaa luonnollisuuden tuntua ja saattaa lopettaa tilanteen, 

josta olisi saanut tarvittavaa tietoa. (Morgan 1997, 11.) 

Fokusryhmissä nousee usein helposti näkyville selviä eroja tai yhteneväisyyksiä 

osallistujien mielipiteissä, mikä taas helpottaa analyysivaihetta (Morgan 1997,10). 

Ryhmädynamiikat ovat kuitenkin aina ennalta arvaamattomia ja missä toinen ryhmä voi 

toimia moitteettomasti, voi toinen ryhmä epäonnistua. Prosessin vaikeuttajia voivat olla 

muun muassa rekrytointiprosessin vaikeus, ryhmän valtasuhteet tai haluttomuus 

keskustella aiheesta. Nämä kaikki voivat johtaa kollektiiviseen ryhmähiljentymiseen. 

(Bloor et al. 2001, 18, 50-51.) 

Fokusryhmät tarvitsevat moderaattorin, joka organisoi ja toteuttaa ryhmät. 

Moderaattorina toimii usein tutkija itse ja tämä on myös useimmiten suositus. Tämä 

asettaa tutkijan täytettäväksi suuret saappaat; koko tutkimuksen validiteetti voi kaatua 

tai onnistua tutkijan/moderaattorin ansiosta. On myös tilanteita, joissa tutkija on liian 

lähellä tutkimuskohdettaan ja hänen mukana olonsa vaikuttaisi tuloksiin tai keskustelun 

kulkuun liialti.  (Morgan 1997,8-10, 14-15; Krueger et al. 2000, 11, 25; Dozier & 

Repper 1992, 192.) 
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6.1.3  Toteutus 
 

Fokusryhmiä toteutin kolme. Kaikissa ryhmissä sai olla sekä kuulevia, viittomakielisiä 

että kuuroja. Valinnat perustuivat Iivosen ja Åbergin (2009, 7) laatimiin julkisuuden eri 

kenttiin sekä Kruegerin ja kumppaneiden (2000, 28) laatimaan kolmeen kategoriaan ei-

kaupallisten järjestöjen fokusryhmähaastatteluista. Julkisuuden kentistä näissä ryhmissä 

tulevat edustetuiksi sisäinen julkisuus (oma väki), kansalais- ja sidosryhmäjulkisuus 

(jäsenet) sekä mediajulkisuus ja asiantuntija- ja sidosryhmäjulkisuus (vaikuttajat) (ks. 

Iivonen & Åberg 2009, 7). Muodostamissani ryhmissä tulivat myös esiin Kruegerin ja 

kumppaneiden tekemät kolme tärkeää kategoriaa, jotka olisi hyvä sisällyttää 

fokusryhmiin tutkittaessa etujärjestöjä: työntekijät, asiakkaat sekä neuvoa-antavat 

ryhmät (”advisory groups”) (2000, 28). Toimin itse ryhmien puheenjohtajana eli 

moderaattorina. Fokusryhmäläisten lisäksi läsnä olivat kuvaaja Jari Nyberg sekä yksi tai 

kaksi tulkkia Kuurojen Liitolta. Fokusryhmät pidettiin Kuurojen Liiton kokoustiloissa. 

Tavoitteena oli saada jokaiseen ryhmään kuusi jäsentä. Yleensä etujärjestöjä tutkivat 

fokusryhmät ovat pienempikokoisia kuin kaupallisiin organisaatioihin tähtäävät, 

koostuen noin kuudesta kahdeksaan osallistujasta. Pienempi ryhmäkoko mahdollistaa 

syvällisemmän keskustelun ja jokainen ryhmän jäsen saa todennäköisemmin ilmaistua 

itseään. (Krueger et al. 2000, 164). Tämän lisäksi on hyvä ottaa huomioon myös 

kyseessä olevan etujärjestön, Kuurojen Liiton, erityislaatuinen luonne ja tarvittavat 

tulkkausvaatimukset. Se, että fokusryhmätilanteessa käytetään tulkkausta, asettaa tietyt 

rajoitukset ryhmän koolle tila- ja aikapuitteissa. 

Kuurojen Liitto auttoi fokusryhmien osallistujien kokoamisessa. Olin laatinut tietyt 

kriteerit jokaiselle ryhmälle, jotka osallistujan tulisi täyttää. Näiden kriteerien mukaan 

sain Liitolta listat, joista itse valitsin harkinnanvaraisella otannalla lopulliset osallistujat. 

Tavoitteenani oli saada kuuden henkilön ryhmiä, joten lähetin osallistumiskutsut (ks. 

liite 2) ensin yhdeksälle ihmiselle. Sitä mukaa kun kielteisiä vastauksia tuli, jouduin 

lähettämään myös lisää kutsuja. Osa kutsutuista vastasi oma-aloitteisesti ja niiden 

kohdalla joilta en saanut vastausta käytin seurantamenetelminä ja muistuttamisen 

keinoina puhelinsoittoja, sähköpostia sekä tekstiviestejä, riippuen siitä, miten kyseisen 

henkilön tavoitti parhaiten. Vaikka tiedostin vaikeudet, joita todennäköisesti tulisin 

kohtaamaan yrittäessäni järjestää fokusryhmiä, osoittautui erityisesti vaikuttajat- ja 
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jäsenet-ryhmien kokoaminen haasteelliseksi kiinnostuksen puutteen ja aikarajoituksien 

vuoksi. Osa kutsutuista osallistujista perui saman päivän aikana tulonsa, jolloin ryhmä 

pieneni tai ilmoitti tulostansa vasta pari päivää aiemmin, jolloin ryhmäkoko suureni, 

koska olin joutunut kutsumaan jo muita ihmisiä. 

Fokusryhmät: 

1. Oma väki- Kuurojen Liiton henkilökunta 

Määrittely: saa palkkansa Kuurojen Liitolta. Kuuluu työnkuvaltaan hallinto-, 

kehittämis-, palveluosaston, viestinnän tai järjestöasioiden piiriin (ks. Liiton 

internetsivut ja yhteystiedot.) 

Toteuttaa julkisuuden kenttien sisäisen julkisuuden kenttää. 

Pidetty 12.5.2011, osallistujina kahdeksan henkilöä, joista viisi kuulevaa ja kolme 

kuuroa. Edustettuina palveluosasto, hyvinvointi ja kulttuuri, hallinto-osasto sekä 

kehittämisosasto. 

2. Vaikuttajat – median edustajat ja päättäjät 

Määrittely: sidosryhmät, ulkoiset yhteistyökumppanit 

Paikallinen (pääkaupunkiseudulta) vaikuttaja, joka on jollakin tavoin tekemisissä tai 

yhteistyössä Kuurojen Liiton kanssa, mutta ei työskentele Liitolle. 

Vaikuttajat sijoittuvat mediajulkisuuden ja asiantuntija-sidosryhmäjulkisuuden kenttiin. 

Pidetty 24.5.2011, osallistujina kuusi henkilöä, joista viisi kuulevaa ja yksi kuuro. 

Edustettuina opettajia, toimittajia sekä kehitys- ja osastopäälliköt (RAY ja Sosiaali- ja 

terveysturvan keskusliitto). 

1. Jäsenet – kuurot/viittomakieliset 

Määrittely: kuuluu Kuurojen Liiton jäsenyhdistykseen.  

Fokusryhmänä jäsenet sijoittuvat kansalaisjulkisuuden sekä sidosryhmäjulkisuuden 

välimaastoon. 
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Alun perin määrittelin, että osallistuja olisi kuuro tai viittomakielinen (ei tarvitse olla 

äidinkieli) tai joku lähiomaisista on edellä mainittu, mutta halusin välttää liian 

rajoittavia määrittelyjä. Ryhmän nimi muuttui matkan varrella asiakkaista jäseniin. 

Pidetty 10.6.2011, osallistujina viisi, joista kaikki kuuroja. Edustajina jäsenyhdistysten 

jäseniä ympäri Suomen. 

Hy Mariampolski (2001) on eritellyt fokusryhmien kulkua (ks. myös Dozier & Pepper 

1992, 192). Ensin tulee niin sanottu esittelyosio (introductory stage) sekä 

yhteisymmärryksen rakentaminen (the rapport-building stage). Tämä tarkoittaa 

moderaattorin ja keskustelijoiden välisen suhteen kehittämistä ja tehtävän tarkentamista. 

(Mariampolski 2001, 181-183.) Fokusryhmät aloitettiin esittelyillä. Ensin kerroin itse 

omasta taustastani ja tutkimuksestani. Osallistujille kerrottiin mihin tarkoitukseen 

fokusryhmistä saatava materiaali tulee: heitä infottiin siitä, että fokusryhmät 

nauhoitetaan ja nauhat tulevat ainoastaan tutkijan käyttöön. Fokusryhmien osallistujien 

yksityisyyttä kunnioitettiin ja heille kerrottiin, että yksilöitä ei esitetä tai eritellä 

tutkimustyössä tunnistettavasti. Tämän jälkeen ryhmän jäsenet esittelivät itsensä. 

Jokaiselle ryhmäläiselle oli jaettu oheismateriaaliksi fokusryhmää varten laadittu 

kysymyskirjanen (ks. liite 3), josta he pystyivät seuraamaan keskustelun kulkua ja joihin 

pyysin heitä kirjaamaan omia ajatuksiaan ennen yhteisen keskustelun aloittamista 

jokaisen kysymyksen kohdalla. 

Yleisten kysymysten osiossa (the general question stage) osallistujien suhtautumista 

kuulostellaan kysymällä yleisempiä ja laajempia kysymyksiä ja he pääsevät 

määrittelemään suhtautumistaan aiheeseen (Mariampolski 2001, 189). Yksi tämän 

tutkimuksen fokusryhmissä esitetyistä kysymyksistä oli esimerkiksi ”mitä mielikuvia 

teille tulee sanoista kuuro ja Kuurojen Liitto?” Kolmantena tutkimusosiossa (the 

specific question stage sekä probing) kysymykset tarkentuvat ja keskustelua viedään 

yksityiskohtaisempaan suuntaan (esimerkiksi ”millaisesta näkökulmasta kuurot 

mielestänne esitetään julkisuudessa?”) Tällöin moderaattori voi myös esittää 

lisäkysymyksiä, joilla hän saa osallistujat ilmaisemaan itseään enemmän. Tehtävä-

osiossa (excercises) ryhmän jäsenet voivat saada erilaisia tehtäviä ja toiminta-

aktiviteetteja. Tässä vaiheessa kävimme läpi neljää julkisuudessa näkynyttä julkaisua 

keskustelun avulla. Lopetuksessa (closing) osallistujilta kysytään mikäli heillä on vielä 

jotakin, mitä he haluaisivat lisätä käytyyn keskusteluun, mikä antaa mahdollisuuden 
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saada tietoa, jota moderaattori ei ole osannut kysyä. (Mt. 195, 197-198, 202-205, 226.) 

Moderoimissani fokusryhmissä tähän ei enää valitettavasti jäänyt aikaa, sillä keskustelu 

oli paikoin sen verran intensiivistä, että ryhmille varatut ajat lähes poikkeuksetta 

venyivät. 

 

6.2 Laadullinen sisällönanalyysi 
 

Fokusryhmäkeskustelujen ja teemojen analysointiin käytin laadullista sisällönanalyysiä 

(Krueger et al. 2000, 125-131). Sisällönanalyysi on tässä työssä teorialähtöistä ja näin 

ollen deduktiiviseen päättelyyn pohjaavaa. Tämä tarkoittaa sitä, että aineiston keruu, 

luokittelu ja analysointi pohjautuvat tiettyihin malleihin ja analysointi perustetaan 

etukäteen valitun teorian viitekehykseen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 97, 113). Tässä 

työssä tutkittavaa ilmiötä on tarkasteltu Ikävalkon (1996) ja Iivosen & Åbergin (2009a) 

teorioiden pohjalta kolmannen sektorin etujärjestöjen erityispiirteet huomioon ottaen. 

Taustalla on halu testata aikaisemmin tehtyä tutkimustietoa uusissa yhteyksissä (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 97). 

Laadullinen sisällönanalyysi tarkoittaa tekstianalyysia, jossa tekstistä etsitään 

inhimillisiä merkityksiä. Tutkija pyrkii kuvaamaan aineistojen sisältöä sanallisesti 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 104, 106).  

Matthew B. Milesin ja A. Michael Hubermanin mukaan laadullisessa analyysissa on 

kolme vaihetta: tiedon supistaminen (data reduction), tiedon esittely (data display) sekä 

johtopäätösten teko ja vahvistaminen (conclusion drawing/verification) (1991, 21).  

Tiedon supistaminen vastaa Alasuutarin esittämää havaintojen pelkistämistä (2001, 39), 

josta puhuin luvun kuusi alussa. Tällöin aineistoista valikoidaan ja nostetaan esille 

teoreettiseen viitekehykseen sopivat osiot (Miles & Huberman 1991, 21). Tiedon 

esittelyllä Miles ja Huberman viittaavat tiedon organisoimiseen ja muuttamiseen 

käsiteltävään tietoon, usein esimerkiksi narratiiviseksi tekstiksi (mt., 21).  

Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi esittelevät sisällönanalyysin tekemistä neljän kohdan 

mukaan, jotka sopivat myös Milesin ja Hubermasin esittämiin vaiheisiin. 

Ensimmäiseksi tehdään päätös aineiston kiinnostavista kohdista ja sen jälkeen erotellaan 

nämä merkityt asiat ja jätetään muu aineisto pois. Tätä kutsutaan myös litteroimiseksi 
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tai koodaamiseksi.  Seuraavaksi tehdään varsinainen analyysi eli luokitellaan aineisto ja 

muodostetaan teemoja. Tämän jälkeen kirjoitetaan yhteenveto eli johtopäätökset. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 92-93). Nämä  

Käytin analysoinnissa apuna laatimaani kysymysrunkoa, jolla ohjasin ja suunnittelin 

myös fokusryhmiä (ks. liite 1). Tätä kysymysrunkoa voitaisiin kutsua myös 

analyysirungoksi (Tuomi & Sarajärvi 2009, 113). Fokusryhmien toteuttamisen jälkeen 

litteroin haastattelutilanteet. Jo litteroinnin aikana keskityin teemoihin ja 

kokonaisuuksiin, esille nouseviin mielipiteisiin - käytin siis niin sanottua lyhennettyä 

nauhoihin perustuvaa litterointitekniikkaa, jossa kirjoitin haastattelunauhoista ylös vain 

tärkeimmät ja relevanteimmat osiot jättäen täysin asiaan liittymättömät sisällöt 

huomioitta (Krueger et al. 2000, 131). Usein etujärjestöt eivät kaipaakaan 

yksityiskohtaisia tietokoneella toteutettuja raportteja haastatteluista. Sen sijaan 

etujärjestöt tahtovat tietää esiin nousseista teemoista tärkeimmät, mitä asiakkaat 

tahtovat ja kuinka he voisivat parantaa palvelujensa tarjoamista, mihin heidän tulisi 

erityisesti kiinnittää huomionsa. (Krueger et al. 2000, 163-164). Tuloksien 

analysointivaiheessa etsin ryhmissä esiintyneitä teemoja ja malleja (Krueger et al. 2000, 

26). 

 

6.3 Mistä näkökulmista Kuurojen Liitto esiintyy julkisuudessa? 
 

Kun fokusryhmien osallistujat muistelivat milloin Kuurojen Liitto on viimeksi ollut 

julkisuudessa, tuli esille että useat näistä muistettavista tapauksista liittyivät 

negatiivisten asioiden uutisointiin tai keskusteluihin. Aula & Heinonen (2011, 84) 

toteavatkin, että hyvään maineeseen liittyy median organisaatioon kyllästymisen riski ja 

vaikuttajien fokusryhmässä mainittiin uutiskynnyksen ylittämisen tärkeys. Tämä on 

julkisuushaaste, joka on hyvä tiedostaa (Aula & Heinonen 2011, 84). Mikäli Liitolla 

menee hyvin, ei media koe tarvetta uutisoida asiasta. Kaikissa kolmessa fokusryhmässä 

muistettiin parhaiten negatiiviset uutiset tai sitten uutiset, joissa liiton johto oli ollut 

mukana. 
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Yleisesti ottaen keskusteluissa kävi ilmi, että viittomakielinen sanalla koettiin olevan 

positiivisempi kaiku. Mikäli julkisuudessa puhuttiin viittomakielisestä, kategorioitiin se 

usein positiiviseksi. 

Vaikuttajat ryhmässä mainittiin, että viittomakielinen-termin pitäisi tulla enemmän 

esiin. Kuurous nähdään elämää määrittävänä asiana ja usein kuuro esitetään helposti 

syrjäytyvänä, vammaisena ja tarinat kuuroista tavallisina ihmisinä puuttuivat. Eräs 

osallistujista kuvasi julkisuudessa esittämisen mustavalkoista kaksijakoisuutta 

toteamalla, että joko viittomakieli nähdään ihanana ja positiivisena asiana tai sitten 

ollaan jääty 1800-luvulle puhuen kuuromykistä. Vaikuttajaryhmässä pohdittiin kovasti 

tavallisen kuuron tarinoiden puuttumisen lisäksi kuurouden asettamista asiantuntijuuden 

edelle. Ryhmä pohti että kuurot ovat aina ensin kuuroja ja vasta sitten jotakin muuta, 

esimerkiksi ammatillisessa tai asiantuntijuusroolissa. Toisaalta mietittiin, onko kyseessä 

näköharha, sillä saattaisi olla, että jos kuuron ensisijainen rooli on asiantuntijana 

toimiminen, ei kuuroutta välttämättä tällöin mainita laisinkaan.  

Kuurojen Liiton nähtiin esiintyvän asiantuntijaroolissa tai edunvalvojana, kaikissa 

kolmessa fokusryhmässä tuli esiin se, kuinka kaivattiin enemmän ”normaaleista” 

kuuroista ja kuurojen asioista tiedottamista. 

Oma väki- fokusryhmän jäsen 

” Yks semmonen näkökulma minkä mä tähän vielä laitoin, niin se liittyy tai 

minkä mä oon huomannu, niin mediassa on nyt ehkä musta tuntuu, että 

viimesen vuoden aikana ollu enemmän tämmöstä ilmiötä, mä en tiedä 

oonks mä oikeassa, että jos kuuron elämä on tavallaan normaalia, hän on 

menestynyt ilman mitään suurempia vaikeuksia, niin sillä ei oo niinku 

uutisarvoa. Media kiinnostuu kauheesti, että jos ihmisellä on jotain ihan 

hirveitä, vaikeita, järkyttäviä kohtalonkäänteitä ja tällasia, et sitä niinku 

korostetaan hirveesti sitä vaikeuksia. Et semmonen ihan tavallinen 

peruskuuro joka menestyy, pärjää, tulkkia käyttää ja koulussa opiskellut ja 

suorittanut eli niin sanottu normaali suomalainen arkielämä, niin sen 

uutisarvo on aika pieni tällä hetkellä mediassa. Että kuitenkin tää on 

sellanen kasvava ryhmä kuuroja. Että edelleen niinku tartutaan näihin 

niinku ääriilmiöihin mielellään.” 
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Sekä oman väen että jäsenten keskuudessa oltiin sitä mieltä, että Kuurojen Liiton tulisi 

olla enemmän julkisuudessa. 

Vaikuttajaryhmässä tuotiin myös toisenlaista markkinointinäkökulmaa esille Liiton 

logonäkyvyydestä. Eräs osallistujista pohti liiton logonäkyvyyden ja asian näkyvyyden 

kanssa tasapainottelua ja sitä, tarvitseeko Liittoa aina näkyäkään julkisuudessa, jos sen 

ajama asia kuitenkin saadaan eteenpäin Liiton haluamalla tavalla. 

 

Miten Kuurojen Liitto voidaan sijoittaa julkisuusmekanismin (Ikävalko 1996) ja 

julkisuuksien dynamiikan (Iivonen & Åberg) piiriin? 

Ikävalkon (1996) sovitetiloista Kuurojen Liitto vastaa strategiansa ja 

viestintätoimintansa perusteella parhaiten kuudetta ja viidettä sovitetilaa. Ikävalko 

toteaakin, että strategioissa on liikkumavaraa ja sovitetilat muuttuvat ajan kuluessa, kun 

julkisuusstrategiakin vaatii uudistamista (Mt. 92-94). Sekä viidennessä että kuudennessa 

sovitetilassa johtajien arviot ja kokemukset julkisuudesta taipuivat negatiiviseksi. 

Julkisuuteen pääsyä pidettiin vaikeana tai mahdottomana ja syynä tälle nähtiin yrityksen 

pieni koko. Mediaan pääsy koettiin vaikeaksi, julkisuus ei hallittavaksi ja tulos ei 

tyydyttäväksi. Julkisuuskuvaa verrataan usein kilpailevan yrityksen saamaan 

julkisuuteen. Viidennessä sovitetilassa sijaitsevien yrityksien johtajat olivat 

vastakkaisella puolella, kokien julkisuuden hallittavaksi ja mediaan pääsyn helpoksi. 

Tiedottajia haastateltaessa sekä viidennen että kuudennen sovitetilan tiedottajat pitivät 

mediaan pääsyä suhteellisen helppona, mutta erot tulivat esiin asenteissa ja 

kokemuksissa julkisuuteen vaikuttamisessa. Viidennen sovitetilan tiedottaja koki 

julkisuuden hallittavaksi ja oli yrityksen julkisuuskuvaan tyytyväinen. Jos yrityksen 

toiminta on yhteiskunnallisesti tärkeä tai poikkeava, voi myös pieni yritys ylittää 

uutiskynnyksen. Kuudennen sovitetilan tiedottajalle delegoidaan viestimisen vastuu 

johtoportaalta. Tiedottaja pyrkii saamaan tuotejulkisuutta hoitamalla suhteita oman alan 

toimittajiin. Kuutostilan tiedottaja ei kuitenkaan näe vaikuttamismahdollisuuksia vaan 

näkee tilanteen mustavalkoisena. Joko media ja julkisuus on kiinnostunut heistä tai 

sitten ei,  siihen ei pystytä itse vaikuttamaan tai tekemään muutosta. (Ikävalko 1996, 

145, 153.)  
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Kuudennessa tilassa yritys on pieni mutta tunnettu ja johtajalla on matala profiili. 

Kuurojen Liitto ei ole kovin suuri järjestö henkilökunnaltaan, mutta merkittävänä sitä 

voidaan pitää, ainakin kuurojen itsensä näkökulmasta. Tämän lisäksi voidaan sanoa 

Liiton olevan erilainen sen tehtävän vuoksi. Ikävalko mainitsee tämän sovitetilan 

yrityksen julkisuusstrategian olevan passiivinen, millä viitataan yrityksen vetäytymiseen 

julkisuudesta. Strategia voi olla myös reaktiivista, mikä tulee passiivista paremmin 

kyseeseen Kuurojen Liiton tapauksessa: yritys muistetaan mediassa tietystä yhteydestä 

ja julkisuuskuva on paikallista tai omaan toimialaan rajoittuvaa. Yrityksen tunnettuus on 

peritty ja ansaittu menneisyydessä. Kuurojen Liitto voisi sopia myös viidenteen 

sovitetilaan, jonka kuvaus on muuten sama kuin kuudennessa, mutta johtajan 

sitoutuminen ja julkisuusprofiili on korkea ja strategia aktiivinen. Kuurojen Liiton johto 

näkyy tietyissä tilanteissa ja sen strategian voi nähdä olevan aktiivista, pitkäjänteistä ja 

sinnikästä mediaan pyrkimistä. Sekä asiantuntijat että jäsenet kokivat liiton johdon 

olevan kohtalaisen sitoutunut viestintään, ainakin toiminnanjohtaja Markku Jokinen 

sekä kehittämisjohtaja Kaisa Alanne tulivat esille yhteistyökumppaneina sekä 

muisteltaessa Kuurojen Liittojen viimeisimpiä esiintymisiä julkisuuksissa. Toisaalta 

jäsenten keskuudessa tuli esille myös se, että johtoa olisi hyvä näkyä enemmän 

muillekin kuin vain kuuroille heidän omissa medioissaan. Oman väen mielestä johto ei 

ole tarpeeksi sitoutunut viestintään.  

 

Kuurojen Liitolla on mahdollisuudet olla joko latenssi- tai balanssiorientaatiossa, mikäli 

hyväksytään ajatus siitä, että Kuurojen Liitto olisi viidennen ja kuudennen sovitetilan 

symbioosi. Tämä tukee luvuissa 3.1.1, 3.4 ja 4.4 esitettyä argumentointia siitä, että 

julkisuuden hallinnassa on kyse taidosta soveltaa eri strategioita tilanteisiin sopivasti. 

 

Seuraavaksi sijoitan Kuurojen Liiton tarkemmin Iivosen ja Åbergin julkisuuksien 

nelikenttämalliin (2009a, 9-10). Kansalaisjulkisuuteen kuuluvat kuurojen ja kuulevien 

sekä jäsenten ja ei-jäsenten synnyttämät julkisuudet. Näitä ovat esimerkiksi 

sosiaalisessa mediassa ja tekstiviestitse ja sähköpostitse syntyvät keskustelut ja 

kannanotot. Avoin media- ja verkkojulkisuus sisältävät Kuurojen Liiton internetsivut 

sekä valtakunnallisissa lehdissä tai medioissa esitettävät jutut sekä tiedotteet. Rajattuun 

media- ja verkkojulkisuuteen voisi lukea kuuluvaksi esimerkiksi Kuurojen Liiton 

lehden, kohderyhmätapahtumat, esimerkiksi seniorikuurojen kulttuuripäivät. 
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Asiantuntija- ja sidosryhmäjulkisuus käsittävät Kuurojen Liiton kommunikoinnin muun 

muassa rahoittajien, päättäjien, poliitikkojen ja viranomaisten kanssa. Näitä ovat myös 

tiedotteet, kokoukset. Iivonen & Åberg mainitsema kansainvälinen julkisuus, jota ei ole 

merkitty nelikenttämalliin (2009a, 9), näkyy myös Kuurojen liiton julkisuudessa. Liitto 

on saanut osansa kansalliset rajat rikkovasta julkisuudesta, sillä se on yksi maailman 

suurimpia kuurojen järjestöjä, joka tekee paljon kansainvälistä yhteistyötä. 

Kaikissa fokusryhmissä kaivattiin avoimempaa suhtautumista julkisuuden kenttiin sekä 

nopeampaa ja kattavampaa reagointia ja tiedottamista. Tärkeänä asiana nousi esille se, 

että mediajulkisuuden lisäksi tärkeitä ovat myös muut julkisuuden kentät, erityisesti 

avoimessa verkkojulkisuudessa tapahtuva kansalaiskeskustelu sekä 

sidosryhmäjulkisuudet. Fokusryhmissä nousi esille esimerkiksi se, kuinka Kuurojen 

Liitto voisi tehdä yhteistyötä muiden etujärjestöjen tai aistivammajärjestöjen kanssa. 

Kuurojen Liiton internetsivujen kautta olikin löydettävissä 11.4.2012  tieto, että Liitto 

on mukana valtakunnallisessa vammaisneuvosto VANEssa ja näin siis jo lähtenyt 

tärkeään yhteistyöhön mukaan. Toisaalta vaikuttajaryhmässä todettiin, että kun ei 

pystytä sopimaan riittävän yleisestä yhteistyöstä ja kaikilla on omat asiansa ajettavina, 

syntyy kilpailutilanne. 

Kansalaiskeskustelusta esimerkeiksi nousivat muilta toimijoilta, julkisoilta, saatavat 

tekstiviestit ja sähköpostit sekä sosiaalinen media erityisesti kuurojen jäsenten kesken. 

Sekä vaikuttajien (”Tämmöstä ei oo aikasemmin ollu et nyt tää näkyy hyvin vahvasti 

tällanen keskustelukulttuuri, myöskin hirveen helposti tulee väärinkäsityksiä ja sit se 

kriisiytyy ja sit siit tulee sekasoppa.”) että oman väen kesken (”Mutta siin kyllä niin 

villisti just sosiaalinen media ja internetissähän tieto alko sit ihan hullun lailla et mä en 

usko et sitä kukaan ois oikeesti voinu, eihän sitä ois voinu millään tavalla hallita.”) 

oltiin huomattu muun muassa sosiaalisen median voima. 

Kuurojen Liiton julkisuudesta lähiajoilta löytyi ja erottui leimahduspisteitä ja kaikissa 

fokusryhmissä esille nousseet leimahtaneet julkisuudet olivat kuurojen museon 

lakkauttaminen sekä yt-neuvottelut. Myös kuurojen olympialaisten peruuntuminen oli 

ollut laajalti esillä niin kansalaisjulkisuudessa kuin avoimessa media- ja 

verkkojulkisuudessakin. Tämän kaltaisissa tilanteissa tarvitaan Iivosen ja Åbergin 

(2009a) mukaan muutakin kuin pelkkää julkisuuksien erittelyä. Toisaalta tässä Iivosen 

ja Åbergin teoria hieman pettää, sillä tarkempia ohjeita ei ole annettu. Kuitenkin 
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voidaan todeta ainakin heidän propositioidensa 3, 4, 7 ja 8 toteutuvan Kuurojen Liiton 

kohdalla. 

Millainen on julkisen viestinnän rooli kuurojen aseman parantamisessa?  

Julkisen viestinnän rooli kuurojen aseman parantamisessa voidaan jakaa kolmeen osaan. 

Julkisuuksissa tapahtuva viestintä vaikuttaa kuurojen asemaan 

 1) kuurojen ja kuurouden määrittelyssä yhteiskunnallisella ja kuurojen yhteisötasolla 

 2) kansalaisaktiivisuudella ja julkisoiden toiminnalla 

3) luomalla edellytykset tiedon saamisen yhdenvertaisuuteen. 

Julkinen viestintä Kuurojen Liitosta ja Liitolta on yksi suurimmista työkaluista kuurojen 

aseman parantamisessa. Seuraavaksi avaan tarkemmin kohdat 1-3.  

1) Kuten vastauksessa kysymykseen Kuurojen Liiton esiintymisestä julkisuudessa käy 

ilmi, yhteiskunnan ja tiedotusvälineiden puhuessa kuuroista lääketieteellinen näkökulma 

painottuu. Nykyinen tilanne voidaan tiivistää seuraavaan taulukkoon. 

Taulukko 2 Kuurouden määrittely 

Määrittelijä Määrittely Termi 

Yhteisö Kulttuuriskielellinen  

(viittomakielinen) näkökulma  

Kuuro, viittomakielinen 

Yhteiskunta Lääketieteellinen  

ongelmalähtöinen 

(vammais)näkökulma 

Kuulovammainen, kuuro 

 

Olen muodostanut taulukon perustuen tietoihin, jotka olen kerännyt Luukkaisen (2008, 

27-35) tutkimuksesta sekä Suomen viittomakielten kielipoliittisesta ohjelmasta (2010, 

9-12) ja Kuurojen Liiton julkaisusta kysymyksiä ja vastauksia kuuroudesta ja 

viittomakielestä (3-7). 
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Oma väki totesi kuurojen esittämisen julkisuudessa olevan vammaispainotteista. Kuurot 

edelleen esitetään usein ongelmaesittelynäkökulmasta, joka usein johtaa asiavirheisiin 

varsinkin printtimedian puolella, terminologiasta alkaen (esimerkiksi kuuromykkä-

termi). Ihmiset tulevat osaksi ongelmaa ja nähdään ongelmina. Viime vuosina 

julkisuuteen on tullut kuitenkin myös enemmän "menestystekijöitä", kuten esimerkiksi 

viittomakielisen laulajan Signmarkin myötä paljon julkisuutta, joka ei lähde 

ongelmalähtökohdasta. Julkisuudessa luodaan henkilökuvia ihmisistä, jotka elävät eri 

lailla ja tämä on pehmentänyt asetelmaa. Kielivähemmistön rooli on ymmärretty jo 

joissakin jutuissa tai artikkeleissa, joka kertoo taustatyön tekemisestä ja siitä, että on 

ymmärretty jossakin määrin viestiä, jota Kuurojen Liittokin on ollut puolestaan 

lähettämässä. 

Nainen, oma väki:  

”Mä haluaisin ehkä erottaa lääketieteellisen näkökulman ja 

vammaisnäkökulman toisistaan, koska vammaisnäkökulmasta kuurot voi 

hyväksyä, että meillä on tietty vamma, joka aiheuttaa meille ympäristössä esteitä 

eli sen kuulemattomuuden perusteella ympäristö on esteellinen ja niitä voi 

korjata, niitä esteitä voidaan poistaa. Mutta lääketieteellisestä näkökulmasta 

pyritään sitten korjaamaan se kuulo ja se on semmonen, mitä täällä niinku, 

voisin sanoa, että vastustetaan. Eli kuulon korjaaminen lääketieteellisestä 

näkökulmasta ei oo mikään tavote mutta vammaisuutta voi korostaa sen 

puitteissa, että ympäristö vammauttaa tai ympäristö on esteellinen ja sit niitä 

esteitä voidaan poistaa, ei korjata kuuloa.” 

Esimerkiksi Kuurojen Liiton internetsivuilla käytetään termiä kuulovammaisjärjestö 

(2012). 

Jäsenten ryhmässä keskustelu tämän kysymyksen puitteissa meni siihen, kuinka he itse 

kokevat saavansa tietoa ja pystyvät käyttämään eri tietolähteitä, kieli nousi tärkeään 

asemaan. Signmark nousi jälleen esille ja puhuttiin myös siitä, kuinka tämän myötä 

asenne on muuttunut, ihmiset ovat alkaneet tajuta, että kuurot eivät ole tyhmiä. 

Julkisen viestinnän tärkeän roolin lisäksi on myös huomioitava muun viestinnän rooli, 

joka fokusryhmäsessioissa nousi tärkeään rooliin. Rajattu viestintä on myös kriittistä, 

mikä kävi ilmi esimerkiksi tekstiviesteistä, joita lähetettiin henkilökohtaisella tasolla ja 
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joita myöten ensimmäiset tiedot esimerkiksi jäsenten kesken levisivät sosiaalisen 

median ohella. 

Vaikuttajien kesken käytiin keskustelua siitä, voisiko Kuurojen Liitto saada kuuroja 

esille yhteiskuntaan myös korostamatta aistivammaa ja näin tuomalla kuuroja lähemmäs 

kuurojen yhteiskuntaa. 

Vaikuttajat- fokusryhmän jäsen: 

”Olenko niinku harhainen kun haen et ihmisen elämässä on varmasti 

muitakin tekijöitä, joiden kautta niitä tunteita voitaisiin liikauttaa ja sillä 

tavalla viestinnällisesti saada sitä vaikutusta aikaan koska mä niinku näen 

tässä mielessä viestinnän myös hyvin laajasti et se ei ole vaan et pukkaat 

jonkun uutisen tai tiedotteen vaan kaikki se käyttäytyminen ja kannanotot. 

Et edelleen otetaanko aina kantaa sen kuurouden kautta vai otetaanko se 

ihmisyyden kautta jossa sitten jollakin on tämä aistivamma, jollakin joku 

muu muut ne elämän perustekijäthän on usein hyvin samanlaiset.” 

Loppupäätöksenä tämä idea koettiin kuitenkin hankalaksi, sillä kyseessä saattaa olla 

näköharha. Vaikuttajat-ryhmässä todettiin, että mikäli henkilö esiintyy julkisuudessa 

asiantuntijaroolissa, saattaa olla ettei hänen kuurouttaan välttämättä tuoda esille 

lainkaan. 

2) Julkisoiden tärkeys ja kansalaisaktiivisuus Liiton ja kuurojen asioiden esille 

tuomisessa kytkeytyy hyvin läheisesti kolmoskohtaan tiedon saannista. Jäsenten 

ryhmässä muistettiin huonosti varsinkin mediajulkisuudesta viime aikaisia uutisia tai 

keskusteluja Kuurojen Liitosta tai kuuroista ylipäätään. Muistikuvat olivat hataria, kun 

taas oman väen ja vaikuttajien ryhmissä osattiin nimetä tapauksia huomattavasti 

paremmin. Tieto esimerkiksi kuurojen olympialaisten peruuntumisesta tai museon 

lakkauttamisesta oltiin saatu toisilta kuuroilta tekstiviestin, Facebookin tai sähköpostin 

kautta. Tästä voidaan päätellä, että erityisesti etujärjestön jäsenten kohdalla kansalaisten 

julkisuuskentän tärkeys korostuu. Ilman aktiivisia toimijoita, jotka kokevat asian 

ongelmaksi tai keskustelunarvoiseksi, moni olisi jäänyt ilman tietoa. Kuurojen ja heidän 

yhteisössään toimivien tai siitä kiinnostuneiden välinen julkisuus tapahtui sosiaalisen 

median areenalla sekä tekstiviestien, mielipidekirjoituksien ja videopuheluiden kautta.  
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3) Jäsenten fokusryhmässä nousi esille, että tieto on usein vanhentunutta ja puutteellista. 

Demokratian toteutumiselle perusedellytys on saada avointa ja julkista tietoa, jotta 

kaikilla voisi olla yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon (Iivonen & 

Åberg 2009a, 6). Jäsenten fokusryhmässä toistettiin useasti, kuinka ilman Liittoa ei 

voisi elää, mutta se sai myös kritiikkiä tiedottamisen hitaudesta ja vähäisyydestä. Myös 

viittomakieliset uutiset saivat kritiikkiä niiden myöhäisestä ja lyhyestä lähetysajasta. 

Julkinen viestintä kohtaa kuurojen kanssa kielihaasteen. Tietoa on saatavissa, mutta 

usein suomenkielellä. Tämän lisäksi tiedon kulku vanhemmille kuuroille ei välttämättä 

toimi internetin tai kännyköiden kautta niin hyvin. Jäsenet toivoivat oman väen kanssa 

erityisesti avoimeen kriisiviestintään varautumista. Näissä fokusryhmissä käytiin 

keskustelua esimerkiksi Liiton yt-neuvotteluista, Kuurojen museon sekä Malminharjun 

lakkauttamisesta ja ihmeteltiin sitä, miksi tietoa ei tullut aiemmin ja enemmän. Nämä 

olivat selvästi julkisuuksien leimahduspisteitä, jotka levisivät julkisuuksien kentille. 

Jäsenryhmässä todettiin, että mikäli asioista olisi tiedotettu aiemmin ja paremmin, olisi 

heillä voinut olla resursseja ryhtymä toimimaan tietyn ongelman ratkaisemiseksi. 
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7 Johtopäätökset 

 
Tässä luvussa kerään yhteen tiivistetysti tärkeimmät havainnot ja tulokset 

tutkimuksestani ja reflektoin havaintojani. Tämän lisäksi pohdin mikä on kolmannen 

sektorin tulevaisuus julkisuuksissa ja annan ehdotuksia jatkotutkimusaiheiksi. 

 

7.1 Tutkimusvastausten yhteenveto 
 

Työni päätarkoituksena oli selvittää mitkä ovat kolmannen sektorin erityispiirteet 

julkisuutta tavoiteltaessa ja siinä toimiessa sekä mistä näkökulmista Kuurojen Liitto 

esiintyy julkisuudessa.  

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastasin luvussa 4.4. Kolmannen sektorin 

erityispiirteiksi erottuivat erityisesti vapaaehtoisuus, rahallisen voiton poisjääminen 

sekä riippumattomuus valtiosta ja yksityisistä. Kolmannen sektorin on huomioitava 

rajalliset resurssinsa, mikä saattaa näkyä esimerkiksi viestintäyksikön koossa tai 

rahoituksessa. Julkisuuden tavoitteluun tarvitaan näin ollen erityisesti sitouttavaa 

viestintää ja motivointia sekä yhteydenpitoa vaikuttajiin. Yleisestikin 

organisaatioviestinnässä tärkeiksi todetut luotaus ja ympäristötekijöiden huomioiminen 

nousivat tuloksissa esille, mutta kolmannen sektorin ollessa kyseessä niiden painoarvo 

kasvaa entisestään. 

Sovitetilojen ja julkisuusorientaatioiden soveltaminen kolmanteen järjestöön onnistuu 

joiltakin osin, mutta tutkimus saisi uusia ulottuvuuksia, mikäli näiden tilojen toisina 

osapuolina olisivat median sijasta myös muut julkisuuden kentän toimijat. Aktiivinen 

strategia, joka saa median vetäytymään, ei välttämättä vaikuta samalla tavoin 

kansalaisjulkisuudessa tai tärkeiden yhteyshenkilöiden kohdalla. Julkisuuksien 

dynamiikan tarkastelusta voidaan nostaa kolmannen sektorin käyttöön erityisesti eri 

julkisuuksien kentät sekä valmius kriisiviestintään. Hyvällä luotauksella voidaan 

vähentää kriisiviestinnän tarvetta ja toisaalta mikäli luotausta tehdään esimerkiksi 

mediaseurannan muodossa, voi se tuoda lisää menoja. Toteutuakseen kolmannella 
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sektorilla luotaus vaatii sitoutumista ja tahtotilaa järjestön henkilökunnalta, sillä se 

tarkoittaa usein rahoituksetta toimivaa oma-aloitteista seurantaa ja vihjeiden 

tunnustelua. 

Toisen tutkimuskysymykseen vastasin luvussa 6.3. Fokusryhmähaastatteluista kävi ilmi, 

että suuri osa mieleen tulevista viime aikaisista julkisuuksista Kuurojen Liiton osalta oli 

negatiivissävytteisiä. Huonot julkisuudet leimahtivat. Kun näin käy, on kriisiviestinnän 

paikka, missä Kuurojen Liitto valitettavasti epäonnistui: kaikki fokusryhmät olivat 

jääneet kaipaamaan enemmän läpinäkyvyyttä tiedottamiseen. Tästä voidaan vetää 

johtopäätös että kriisiviestintä nousee ja lunastaa paikkansa tiedotuksen tärkeimmällä 

paikalla. 

Kolme fokusryhmää olivat kaikki hyvin samankaltaisia mielipiteissään. Esimerkiksi 

kuurojen esittämistavasta julkisuudessa oltiin hyvinkin yksimielisiä (yleensä 

ongelmanäkökulmasta, kun tavallisuutta toivottiin korostettavan). Suurimmat erot 

tulivat esille keskusteltaessa siitä, milloin Kuurojen Liiton tai kuurojen muistettiin 

viimeksi olleen julkisuudessa. Oma väki ja vaikuttajat osasivat luetella hyvinkin paljon 

uutisaiheita, kun taas jäsenten ryhmässä tämä jäi vähäisemmäksi ja muistikuvat olivat 

hataria. Tämä havainto yhdessä luvussa 6.3 luettavien jäsenten kokemusten kanssa 

vahvistaa Luukkaisen (2008) saamia tuloksia, joissa kuurot kokivat median 

saavuttamattomaksi ja tiedon saamisen hankalaksi. Eroja näkyi myös siinä, että jäsenet 

ja vaikuttajat kokivat Kuurojen Liiton johdon olevan enemmän sitoutunut viestintään, 

kun taas oman väen kesken ajatusta kritisoitiin ja viestintään kaivattiin selvästi lisää 

panostusta. Tosin myös jäsenten kesken nousi jatkuvasti esille toive ja tarve 

järjestäytyneemmästä, tuoreemmasta sekä aktiivisemmasta tiedottamisesta. Kaikki 

ryhmät toivoivat julkisuuksiin enemmän tarinoita ja uutisia kuurojen normaalista 

elämästä ilman ääri-ilmiöihin liittyvää dramatisointia. 

Fokusryhmähaastattelujen analysoinnin tuloksena Kuurojen Liitto voidaan sijoittaa 

Ikävalkon viidenteen sovitetilaan ja latenssiorientaatioon. Liitosta ja sen 

viestintästrategiasta löytyy piirteitä sekä viidennen että kuudennen sovitetilan puitteista. 

Kuurojen Liittoa mietittäessä sen painoarvo ja merkitys on painavaa ja poikkeavaa. 

Johto on jonkin verran sitoutunut viestintään ja viestintästrategia on kohtuullisen 

aktiivista, mutta mediajulkisuus syntyy vain median intressilähtökohdista.  
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Tuloksissa nousi jatkuvasti esille tehokkaamman viestintästrategian tarve. Sekä jäsenet 

että työntekijät kaipasivat lisää tietoa ja vaikuttajat ja jäsenet kaipasivat lisää yhteistyön 

kehittämistä viestinnällisissä asioissa. Vaikuttajat toivoivat Liiton harkitsevan 

yhteistyötä esimerkiksi toisten aistivammaliittojen kanssa ja jäsenet toivoivat 

aktiivisempaa yhteistyötä yhdistysten suuntaan. Ongelmaksi ja rajoitteeksi nousevat 

Liiton rajalliset resurssit. 

Julkisen viestin rooliksi kuurojen aseman parantamisessa löytyi kolme kohtaa, jotka 

olivat 1) Kuurojen ja kuurouden määrittelyyn vaikuttaminen yhteiskunnallisella ja 

kuurojen yhteisötasolla 2) Kansalaisaktiivisuus ja julkisoiden toiminta 3) Tiedon 

saamisen yhdenvertaisuuden turvaaminen. 

 

7.2 Työn validiteetin arviointi 
 

Laadullisessa sisällönanalyysissa piilee aina kysymys siitä, osaako tutkija määritellä 

oikein mikä on relevanttia ja pääsevätkö tärkeät asiat esille arvioinnissa. 

Pyrkimyksenäni oli kirjoittaa auki työn vaiheet mahdollisimman selvästi, jotta työn 

vaiheita seuraamalla voidaan päästä samoihin lopputuloksiin ja puolueettomasti 

arvioida työn heikkouksia ja vahvuuksia. Alasuutarin mukaan, mikäli samaan 

ratkaisumalliin johtaa useampi ”johtolanka”, sitä todennäköisempää on, että ratkaisu on 

oikea (2011, 48). Kuitenkaan tieteellisessä tutkimuksessa ei voida koskaan saavuttaa 

täydellistä varmuutta oikeista vastauksista (mt. 48). 

Jos tavoitteenani on selvittää kuinka etujärjestö voi hyötyä erilaisista julkisuuden 

hallintateorioista, ovatko fokusryhmät paras tapa löytää vastaus? Fokusryhmät 

tiedonkeruun menetelmänä nostavat työn validiteettia, sillä vertailu eri ryhmien välillä 

on mahdollista. Fokusryhmät toimivat tapauksina tapaustutkimuksen sisällä. Toisaalta 

moderointi osoittautui odotettuakin haasteellisemmaksi ja saattoi laskea työn tulosten 

luotettavuutta. 

Fokusryhmät toimivat parhaiten silloin kun halutaan tutkia ryhmänormeja ja -

dynamiikkaa. Ne ovat siis hyvä valinta, jos kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti  

yhdessä tulkitseminen ja merkitysten luominen. (Bloor et al. 2001, 4-5, 8.) Mielestäni 
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työni teoreettiset lähtökohdat antavat fokusryhmien valinnalle hyvän pohjan, 

mahdollistaen tiedon sosiaalisen rakentumisen tarkkailun ryhmätilanteessa. Olin 

kiinnostunut näkemään kuinka mielipiteet muotoutuvat ryhmissä. Fokusryhmät ovat 

tietyssä mielessä osallistuvan havainnoinnin ja yksilöhaastattelujen välimuoto (Morgan 

1997, 9, 16). Havainnoiva osallistuminen ei toimisi tässä tapauksessa sen aikaa vievän 

luonteen vuoksi, mikä ei olisi tasapainossa siitä saatavien tulosten ja hyötyjen kanssa. 

(Ks. Morgan 1997, 9-10.) 

Fokusryhmien sopivuutta voidaan testata miettimällä kuinka halukkaita ja avoimia 

ihmiset ovat keskustelemaan tutkimusaiheesta (Morgan 1997, 17). On havaittu, että 

fokusryhmät auttavat vaikeasti tavoitettavien ryhmien tai kokoonpanojen tutkimuksessa, 

kun pyritään selvittämään niiden kokemuksista, palveluiden käytöistä ja 

mieltymyksistä. Homogeeniset fokusryhmät luovat turvallisen tuntuisen ympäristön, 

jossa ryhmän jäsenet kokevat voivansa jakaa mielipiteitään avoimemmin. 

Kanssaryhmäläisten tuki häivyttää mahdollista valtasuhteiden epätasapainoa tutkijan ja 

tutkittavien väliltä. (Barbour 2005, 743.) Aihe oli vahvasti arvovärittynyt ainakin 

kahdelle fokusryhmistä, omalle väelle sekä jäsenille. Näistä erityisesti jäsenet toivat 

tunteitaan ilmi niin vahvasti, että keskustelun ohjaaminen oli välillä haasteellista. 

Kuurot olivat huolestuneita omasta asemastaan ja heidän keskusteluissaan kävi ilmi 

tämä vahvasti ilmi, oli  voimakasta kannanottamista siihen, mikä on heille tärkeätä. 

Fokusryhmät mahdollistavat keskustelua ja voivat siten tarjota mielenkiintoisia 

näkökohtia sellaisiin kysymyksiin kuin kuinka Kuurojen Liitto nähdään julkisuudessa 

tai millainen rooli julkisella viestinnällä voisi olla kuurojen aseman parantamisessa. 

Tämän metodin avulla on myös helppo nähdä onko eri tekijöiden välisissä 

suhtautumistavoissa ja mielipiteissä suuria eroja (Krueger et al. 2000, 24). Ryhmistä voi 

myös nousta uusia ideoita (mt., 24), jotka hyödyttävät Kuurojen Liittoa. 

Fokusryhmissä suunnitteluprosessi on erittäin oleellinen ja tärkeä (mt., 24, 37). Luotin 

siihen, että hyvillä etukäteisvalmisteluilla fokusryhmät pystyisivät tarjoamaan 

tutkimukselleni sellaisia havaintoja, mitä muilla menetelmillä ei saataisi näkyviin. Suuri 

vastuu validien tutkimustulosten saavuttamisesta tässä menetelmässä on, kuten jo 

aiemmin mainittu, moderaattorin harteilla. Ennakkoluuloisten ja vinoutuneiden tulosten 

riski minimoitui, kun moderaattorina tiedostin oman roolini ja pyrin saamaan 

ympäristöstä neutraalin ja miellyttävän. Kuitenkin ensikertalaisena moderaattorina tietyt 
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kysymykset nousivat esille vasta ryhmiä jo pidettäessä. Kävi muun muassa ilmi, että 

Kuurojen Liitto ja kuurot yleensä olisi pitänyt eritellä esimerkkitapauksissa paremmin. 

Esille nousi myös kysymys siitä, olisiko osallistujille pitänyt etukäteen määritellä 

julkisuutta jotenkin. 

Eräs tärkeimmistä tutkimuksen lopputuloksiin vaikuttaneista tekijöistä oli varmasti 

kielikysymys. Esimerkiksi jäsenistä koostuvan fokusryhmän kaikki osallistujat olivat 

kuuroja ja suomi ei ollut heidän äidinkielensä. Tästä johtuen kaikki kysymykset eivät 

välttämättä auenneet hyvin tai luetun ymmärtäminen oli eri tasoista kuin muissa 

ryhmissä. Näitä epäkohtia pyrittiin paikkaamaan tarkentavilla kysymyksillä sekä 

moderaattorin että osallistujien toimesta ja asioiden tarkemmalla selittämisellä sekä 

tulkkaamisella viittomakielelle. Esimerkiksi lehtijuttuja ei välttämättä osattu arvioida, 

ainakaan samalla tavalla kuin jos ne olisivat olleet viittomakielellä, vaan keskustelu 

siirtyi enemmän ilmiöihin niiden takana. Kamera- ja nauhoitusjärjestelyistä johtuen 

osallistujat eivät voineet myöskään täysin vapaasti valita istumapaikkojaan. Kuurojen 

Liitto on sikäli erityisessä asemassa julkisuuksien kentillä, että sen on otettava 

huomioon viittomakielinen ymmärrettävyys. Tämä vaatii sekä enemmän resursseja että 

kekseliäisyyttä toteutuakseen. 

Tuomen ja Sarajärven kokoamien laadullisen tutkimuksen arviointikriteerien mukaan 

tutkimusraportin selkeys, metodologian yhtäpitävyys, analyyttinen tarkkuus, 

teoreettinen yhdistäminen ja hyvä relevanssi nostavat työn arvoa (2009, 160-163). Jos 

tätä tutkielmaa tarkastellaan näistä lähtökohdista, voidaan todeta että teoreettinen 

yhdistäminen toimii, sillä käsitteet on määritelty selkeästi ja käsitteiden väliset suhteet 

pyritty selvittämään. Analyyttinen tarkkuus ja johdonmukaisuus teemojen ja 

tutkimuskysymysten vastausten suhteen voisivat olla hiotumpaa, samoin viitekehyksen 

luominen teorioiden yhdistämisvaiheessa olisi voinut olla sujuvampaa. Tämän työn 

vahvuuksina toimivat erityisesti tutkimusraportin selkeys ja hyvä relevanssi, sillä 

tarkasteltavat ilmiöt ja niiden merkittävyys ovat hyvin ajankohtaisia. Työ saavuttaa 

myös metodologisen johdonmukaisuuden perustelluilla ja sopivilla aineistonkeruu- ja 

analysointimenetelmillä sekä tutkimuksen aiheen perustelulla. (Ks. kriteerit Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 106-163.) 
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7.3 Ehdotuksia jatkotutkimukseen 
 

Tutkimusprosessi ei ole koskaan valmis, ei silloinkaan kun viimeinen lause on merkitty 

pisteellä ja tutkimuskysymykseen on pyritty vastaamaan niin hyvin kuin mahdollista. 

Saavutetut vastaukset ovat ainoastaan osa totuutta ja usein johtopäätökset herättävät 

uusia kysymyksiä pohdittavaksi (Alasuutari 1994, 249). Alasuutarin mukaan yhden 

tutkimuksen päättyminen saattaa olla toisen alku (mt. 249). Jatkotutkimusaiheita 

pohtiessa on hyvä nostaa ainakin Aulan ja Åbergin dynaamisen julkisuuskentän teoria 

(2012) esille. Leimahtavien julkisuuksien teoriat näyttävät leimahtaneen viestinnän 

kentällä ja suomalaisen tutkimuksen yhteistyö kansainvälisen julkisuuden hallitsemisen 

teorioiden kanssa voisi nostaa ne uudelle tasolle. Leimahtavien julkisuuksien ja 

kriisiviestinnän yhteistyön tutkiminen julkisuuden hallinnassa on jotakin mitä myös 

voisi viedä eteenpäin. Myös ei-kaupallisten etujärjestöjen julkisuuden kenttien eroja 

kaupallisten organisaatioiden julkisuuden kenttiin verrattuna ja niiden käyttötarkoituksia 

ja –tapoja olisi kiinnostavaa tutkia. Viittomakieli toi omat näkökulmansa tutkimukseen: 

kuinka tehokkaasti julkisuuden kenttiä voidaan hyödyntää mikäli kielimuuri kohoaa 

yhteisöjen välille? 

Koska pro gradu  -työni on Helsingin yliopistolle tehty, ei vaatimuksiin kuulunut muuta 

kuin hankkeen toteuttaminen kirjallisessa muodossa. Jäin kuitenkin pohtimaan työni 

lähtökohtia: kenelle halusin asiaa tutkia? Suurimmassa osassa on viestinnän 

akateemisen kentän lisäksi Kuurojen Liitto. Tuloksissa nousivat esille 

viittomakielisyyden tärkeys: luettu suomenkielinen teksti ei aina avaudu 

viittomakielisille samalla tavalla. Eikö myös minun tulisi ottaa tämä huomioon 

palvellakseni parhaiten kohdeyleisöäni, jonka joukossa on monia viittomakielisiä? 

Esimerkiksi Riitta Vivolin-Karénin pro gradu – työssä ”Pidättehän huolta, että se on 

ymmärrettävää viittomakieltä. Lukijan näkökulma viittomakielisiin verkkoteksteihin.” 

(2010) sekä Marjatta Hakalan ja Salla Valliuksen opinnäytetyössä (2008) ”Kuurot ja 

media. Käyttäjien mielipiteitä videotiedotteesta, sen tulevaisuudesta sekä yleisestä 

mediasta” on toteutettu viittomakielinen osio liittämällä töihin mukaan esittelyvideo.  

Omat resurssini eivät kuitenkaan riitä tutkimuksen raportointiin viittomakielisessä 

muodossa.   
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Vakiintuneen julkisuuden käsitteen sijaan tulisi puhua julkisuuksista 

monikkomuodossa. Julkisuuden kentät avaavat lukemattomia mahdollisuuksia 

jatkotutkimukselle. Eri julkisuuden kenttien välisiä eroja, painotuksia ja tehokkuutta 

voitaisiin tutkia. Eräs tärkeä kysymys on myös se, onko kolmannella sektorilla muita 

mahdollisuuksia näkyä julkisuuksissa kuin ääri-ilmiöiden uutisoinnilla. Kolmannen 

sektorin mediajulkisuutta Suomessa voitaisiin myös tutkia enemmän ja pyrkiä 

selvittämään onko mediajulkisuus kansalaissektorilla useammin negatiivista kuin 

positiivista. 

Ei ole olemassa yhtä oikeaa julkisuusstrategiaa, vaan oikeat strategiat ovat aina 

tilanneriippuvaisia. Leimahduspiste kuitenkin kuulostaa ihannejulkisuuden 

vastakohdalta, jota on vaikea käsitellä. Propositio 8.3 mainitsee, että ”vaikka jokainen 

kriisi on omanlaisensa, niiden johtamista ja viestintää on mahdollista mallintaa.”  Tämä 

tuo monia jatkotutkimusmahdollisuuksia. Kolmatta sektoria ja sen viestinnällisiä 

toimintaperusteita voitaisiin yhä tarkentaa ja tutkia erityisesti suomalaista kolmatta 

sektoria. 

Myös kuurojen aseman ja ajatuksien tutkimiselle on mielestäni tarvetta. Tarkempi ja 

syvempi keskittyminen ylipäätään edunvalvonnan viestinnän haasteisiin laajemmallakin 

kentällä tukisi yhteiskunnan viestinnällisten prosessien kehittymistä. Eräs asia, josta 

voisi saada mielenkiintoisia tuloksia, olisi vertailu kolmannen sektorin viestinnän välillä 

maatasolla – esimerkiksi Suomen ja Yhdysvaltojen kulttuurierot tuovat omat 

vaatimuksensa kolmannen sektorin toimintaan. Tätä syventäen voisi myös tarkastella, 

kuinka kansainvälinen yhteistyö kolmannen sektorin viestinnän tasolla onnistuu. 

Työni kyseenalaistaa ajatusta siitä, että julkisuutta ei voida hallita. On totta, että 

julkisuus on arvaamatonta ja se voi leimahtaa kun sitä vähiten odottaa, mutta toisaalta 

sekä Iivosen & Åbergin (2009a) että Ikävalkon (1996) teorioissa käy ilmi se, että 

pelisäännöt ja tietyt lainalaisuudet ymmärtämällä, voidaan julkisuutta käsitellä 

taitavammin, mihin suuntaan se sitten kulkeekin. Julkisuuden taitava käsittely vaatii 

julkisuuden leimahtavan luonteen ymmärtämisen lisäksi spontaaniutta, taitoa heittäytyä 

hetkeen. Tämä vahvistaa entisestään viestintätyön jo olemassa ollutta hektistä mainetta: 

välillä on pitkiä hiljaisia kausia, mutta kun tapahtuu, kaikki tapahtuu samaan aikaan. 

Tämä vaatii myös johdon ymmärrystä. 
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Taistelu julkisuuden kentillä on saanut informaatioyhteiskunnan myötä uusia 

näkökantoja ja merkityksiä. Erilaisia julkisuuden kenttiä joilla esiintyä on nykyisin 

viestinnän segmentoitumisen tuloksena lukuisia. Fragmentaatiokehitys eli 

sirpaloituminen johtaa kuitenkin siihen, että parhaista paikoista taistellaan. 

Kansalaisjulkisuus on yhä enenevissä määrin avoimen verkkojulkisuuden kanssa 

ottamassa julkisuuden johtopaikkaa. Julkisuuden ennakointi ja hallinta käy yhä 

haastavammaksi organisaatioille. On pysyttävä kiinni ajan hermolla. Julkisuus on alati 

liikkuva termi, jonka hallinta alkaa siitä, kun päästää irti ja hyväksyy sen 

hallitsemattoman luonteen. Kuten oman väen fokusryhmässä todettiin: ”Välillä 

onnistutaan, välillä ei.” 
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Kuurojen Liiton viestintä 

10.6.2011 

FOKUSRYHMÄ 



 

 

 

1. Mielikuvia 
 

 

Mitä mielikuvia Teille tulee sanoista kuuro ja Kuurojen 

Liitto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitä Kuurojen Liitto tarkoittaa Teille? 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Näkökulmia ja näkyvyyttä 
 

 

Millaisesta näkökulmasta kuurot mielestänne esitetään 
julkisuudessa? 

 

 

 

 

 

 

 

Milloin muistatte Kuurojen Liiton viimeksi olleen 
julkisuudessa? Missä, miten, miksi? 

 

 

 

 



 

 

3. Kuurojen Liitto julkisuudessa – neljä 
esimerkkiä 

Esimerkki 1:  Uutinen eduskuntavaale i s ta Yle i sradion v i i t tomakie l i s i s sä 

uut i s i ssa 

Kuurot ehdokkaat eivät päässeet 
eduskuntaan 
julkaistu 18.04. klo 12:55, päivitetty 18.04. klo 13:39  

 
Kuva: YLE 
Eduskuntavaaleissa ehdolla olleet kuurot eivät päässeet eduskuntaan. Kukin ehdokkaista 
onnistui kuitenkin keräämään yli sadan äänen kannatuksen itselleen omalla 
äänestysalueellaan.  

Kirstillisdemokraattien ehdokas Harri Konttinen sai 134 ääntä, Ruotsalaisen kansanpuolueen 
Lena Wenman 126 ääntä ja kristillisdemokraattien Hanna Paulanto 119 ääntä. Wenman oli 
ehdolla Helsingin, Konttinen ja Paulanto Uudenmaan vaalipiirissä.  

Ehdolla vaaleissa oli myös kuulevia, viittomakielen taitoisia henkilöitä, jotka myöskin jäivät 
tiettävästi tällä kertaa eduskunnan ulkopuolelle.  

YLE Uutiset   



 

 

Esimerkki 2:  Kuuro jen Lii ton to iminta media ju lkisuudessa 

 

Kuurojen museota uhkaa lakkauttaminen  

28.3.2011 9:41 | Kommentit  

Kirjoittaja on kulttuuritoimittaja. 

Esa Mäkinen  
Helsingin Sanomat 

Helsingissä sijaitsevaa Kuurojen museota uhkaa lakkauttaminen.  

"Se on yksi niistä asioista, joista neuvotellaan 6 viikkoa kestävien yt-neuvotteluiden aikana", 
sanoo kuurojen liiton toiminnanjohtaja Markku Jokinen.  

Museota ylläpitävässä Kuurojen liitossa on parhaillaan käynnissä yt-neuvottelut, joiden 
tarkoitus on saada aikaan 400 000 euron säästöt. Neuvotteluiden lähtökohtana on noin 10 
henkilön irtisanominen.  

Säästötarpeen taustalla on Kuurojen liiton talousvaikeudet, jotka johtuvat muun muassa Raha-
automaattiyhdistyksen tuen vähenemisestä.  

Haagassa sijaitseva Kuurojen museo on perustettu vuonna 1907. Museo taltioi kuurojen 
kulttuuriperintöä ja viittomakieleen liittyvää aineistoa.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esimerkki 3:  Kuuro jen to imintaa media ju lkisuudessa .  

Helsingin Sanomat 

19.2.2011 Kotimaa  

Kuurojen talvikisat  

Sivulla B 9 kerrottiin 17. helmikuuta kuulovammaisten talvikisoista. Kisojen oikea 
nimi on kuurojen talvikisat.  

"Häpeä maailman kuuroille" 

Maanantai 14.2.2011 klo 15.00  
Suomen kuurojen jääkiekon maajoukkue Deaf Lions sai tiedon kuurojen olympialaisten 
peruuntumisesta viime perjantaina myöhään illalla. 

Viikonlopuksi oli sovittu viimeistelyleiri Kisakalliossa. 

- Mieleni on maassa ja olen pettynyt. Surullinen tapaus, Deaf Lionsin huoltaja, entinen 
puolustaja Kimmo Väre kertoi Iltalehdelle maanantaina. 

He päättivät kokoontua Kisakallioon peruuntumisesta huolimatta. Deaf Lions voitti 
maailmanmestaruuden vuonna 2009, kun lajissa kilpailtiin viimeksi. 

- Olimme harjoitelleet paljon, koska meidän piti olla kovassa iskussa puolustamassa MM-
kultaamme. 

- Järjestelyihimme meni satoja tunteja. Kaikki turhaan. 

Kanadan maajoukkue oli jo ehtinyt lentää Slovakiaan. Kustannukset ovat mittavat. 
Verkkosivusto h3.tv:n mukaan kilpailupaikalle saapuneiden kuurojen urheilijoiden tunnelmat 
ovat "järkyttyneet ja äärimmäisen surulliset". 

- Monelle on häpeällistä palata arkielämään töihin, vaikka vika ei ole heidän. Kuurojen 
olympialaisten peruuntuminen heijastuu kaikille maailman kuuroille häpeänä, Väre 
harmittelee. 

Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry (SKUL) ei halunnut vielä maanantaina ottaa kantaa 
olympialaisten peruuntumiseen, vaan liitto pyysi odottamaan ICSD:n tiedottamista. ICSD 
selvittää parhaillaan, miksi järjestelyitä ei oltu tehty ja minne rahat katosivat.  

SASHA HUTTUNEN 
sasha.huttunen@iltalehti.fi 



 

 

Esimerkki 4:  Toimintaa kansalais t en suuntaan 

 



 

 

 
4. Parannusehdotuksia 

 
 

 

Mitä Kuurojen Liitto voisi mielestänne tehdä viestintänsä 

eteen? 

 

 

 

 

Mitä mieltä olette Kuurojen Liiton edunvalvontatyöstä?  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Fokusryhmälomakkeessa käytettyjen uutisartikkeleiden internetlinkit (viitattu 7.5.2012):  

 
http://yle.fi/uutiset/kuurot_ehdokkaat_eivat_paasseet_eduskuntaan/2525334 

http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Kuurojen+museota+uhkaa+lakkauttaminen/113526496

5726 

http://www.iltalehti.fi/talviurheilu/2011021413185791_tl.shtml 

 

 

 


