
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Risto Suikkanen 
 
 

Raportti STT:n käyttäjäkyselystä 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Journalismin tutkimusyksikkö 
Tampereen yliopisto      
Tampere 2006 



 

 
 
 
 

Sisällysluettelo 
 
 
1. Aineisto ja rakenne     1 
 
2. Odotukset ja niiden toteutuminen    4 
 
3. STT:n uutisvälityksen yleistä arviointia    8 
             

3.1 Ennakkotiedotus     10 
3.2 Paikkansa pitävyys    12 
3.3 Alueellinen kattavuus kotimaassa   14 
3.4 EU-uutisointi     17 
3.5 Koko maailman kattava uutisointi   19 
3.6 Nopeus     21 
3.7 Riippumattomuus    24 
3.8 Taustoitus     26 
3.9 Aktiivisuus ja oma-aloitteisuus   28 

    3.10 Kriittisyys ja analyyttisyys    30 
 
4. Yhteenveto     34 
 
 
LIITE 1:  STT:n arviointilomake toimittajille  36 
 
LIITE 2: Kyselyyn osallistuneet välineet sekä vastaajien määrä 39 
 



 1

1. Aineisto ja rakenne 
 

Tässä raportissa esitetään Suomen Tietotoimiston käyttäjäkyselyn tulokset. Kysely tehtiin 
STT:n toimeksiannosta Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikössä 
loppuvuonna 2005. Kysely osoitettiin STT:n asiakasviestinten toimittajille, ja sen 
tavoitteena oli saada tietoa siitä, mitä STT:n toiminnasta kentällä ajatellaan.  
 
Kysely tehtiin nyt neljännen kerran. Aiemmat on tehty vuosina 2000, 2002 ja 2004. Tällä 
kertaa kysely siis toistettiin vain vuoden kuluttua edellisestä. Tavoitteena oli aiempia 
kyselyjä pienimuotoisemmin selvittää käyttäjien käsityksiä muutamista STT:n ja sen 
toiminnan keskeisistä piirteistä. Käsillä olevan esityksen on laatinut Risto Suikkanen. 
Kyselyn tietotekninen osaaminen on ollut Pekka Koiviston harteilla ja projektin johtaja on 
ollut Esa Reunanen.  
 
Valtaosa selvitykseen valituista välineistä on sanomalehtiä, mutta mukana ovat myös 
uutistoimintaa harjoittavat valtakunnalliset radio- ja televisiokanavat sekä moni alueellinen 
tai paikallinen sähköinen viestin. Vastaajat nimesi yleensä toimituspäällikkö, joissain 
tapauksissa myös päätoimittaja, joskus toimittajiin otettiin myös yhteyttä suoraan. 
Kaikkiaan näin käännyttiin noin 300 henkilön puoleen. Kyselyyn vastasi lopulta 211 
toimittajaa. Kukin vastaaja sai verkkolomakkeen, joka sisälsi vajaat 30 kysymystä. 
Kysymykset käsittelivät STT:n uutistoiminnan eri puolia, kuten esim. luotettavuutta, 
nopeutta tai aihevalikoiman kattavuutta. Vastaukset kysymyksiin oli valittava valmiiden 
vaihtoehtojen joukosta, avoimia kysymyksiä ei nyt tehtyyn kyselyyn sisältynyt. 
 
Suurin yksittäinen vastaajien ryhmä koostuu kirjoittavista tai käsittelevistä toimittajista. 
Heitä on kaikkiaan 82 eli 39 % vastaajista. Uutispäälliköitä tai toimituksen esimiehiä on 68 
eli 32 % vastaajista. Toimitussihteerien, tuottajien tai suunnittelijoiden määrä on 37 eli 
18 % kaikista vastanneista. Päätoimittajia tai toimituspäälliköitä on kaikkiaan 11 henkilöä, 
siis 5 % koko otoksesta, juontajia tai uutisankkureita 8 eli 4 % kaikista kyselyyn 
osallistuneista. Viisi vastaajaa ei ole spesifioinut asemaansa. Tällä tavoin tarkasteltuna 
vastaajakunnan koostumus lähenee edellisen kyselyn vastaajakuntaa. Suurin ero on siinä, 
että toimitussihteereitä, tuottajia tai suunnittelijoita on nyt selvästi aiempaa enemmän 
(edellisessä kyselyssä heitä oli 11 % koko otoksesta).  
 
Vastaajia ja vastauksia tarkastellaan raportissa yleensä väline- ja osastoryhmittäin. 
Välineryhmät ja niissä työskentelevien vastaajien kokonaismäärät käyvät ilmi alla olevasta 
taulukosta. 
 
Taulukko 1.1. 
Vastaajat välineryhmittäin 

Lkm %
Televisio 22 10
Valtakunnallinen radiokanava 12 6
Maakuntaradio 11 5
Paikallisradio 8 4
Verkkojulkaisu 17 8
Valtakunnallinen sanomalehti 26 12
Maakunnallinen sanomalehti 68 32
Aluelehti 44 21
Ilmaisjakelulehti 3 1
Yht. 211 100  
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Kuten aiemminkin valtaosa eli kutakuinkin kaksi kolmasosaa (67 %) vastaajista 
työskentelee jossain sanomalehdessä.1 Ainoa selkeä muutos viimekertaiseen kyselyyn on 
siinä, että maakuntalehtien osuus on nyt aiempaa olennaisesti suurempi (edellisellä kerralla 
se oli 16 % vastaajista, nyt siis 32 %). Mutta sanomalehdistön ja muiden välityyppien 
suhde on siis entisellään. 
 
Aihepiireittäin tai osastoittain vastaajat jakaantuvat seuraavasti: 
 
Taulukko 1.2. 
Vastaajat osastoittain 

Lkm %
Yleisjohto 16 8
Uutiset yleensä 80 38
Kotimaan ja politiikka 24 11
Talous 20 10
Ulkomaan uutiset 15 7
Urheilu 24 11
Kulttuuri 12 6
Muu 19 9
Ei tietoa 1 0
Yht. 211 100  
 
Osastokohtainen jakaumakin lähellä aiempaa. Suurin ero edelliseen kyselyyn on siinä, että 
itsensä yleisesti uutistoimittajiksi luonnehtineiden ryhmä on aiempaa selvähkösti suurempi: 
edellisellä kerralla se oli 32 %, nyt 38 %.  
 
Kuten odotettua, lähes kaikki vastaajat seuraavat STT:n tuottamia aineostoja aktiivisesti. 
90 % vastaajista ilmoitti tekevänsä näin päivittäin, 8 % miltei päivittäin. Se, paljonko 
mitäkin aihealuetta seurataan käy ilmi taulukosta 1.3. 
 
Taulukko 1.3. 
Paljonko eri aihealueita seurataan 

Lkm %
kotimaa 165 78
politiikka 142 67
talous 133 63
ulkomaat 123 58
kulttuuri 93 44
viihde 66 31
urheilu 63 30
Yht. 785 372
N: 211  
 
Kuten aiemminkin suurin osa vastaajista ilmoittaa tietysti seuraavansa kotimaan uutisia 
(edellisessä kyselyssä näin vastasi 72 %, nyt 78 % vastaajista). Politiikkaa tässä kyselyssä 
ilmoitti seuraavansa kaksi kolmasosaa vastaajista eli melkein tismalleen saman verran kuin 
aiemminkin. Talous on kolmannella sijalla nyt kuten edelliselläkin kerralla, mutta sitä 
ilmoittaa nyt seuraavansa 63 % vastaajista (edellisellä kerralla 58 %).  Ulkomaita ilmoittaa 
                                                 
1 Sanomalehdillä tarkoitetaan tässä kokonaisuutta, joka koostuu valtakunnallisista sanomalehdistä, maakunta- 
ja aluelehdistä sekä ilmaisjakelulehdistä. Maakunta- ja aluelehtien rajana on käytetty 30 000 kappaleen 
levikkirajaa.  
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seuraavansa 58 % ja lähestulkoon niin oli asian laita edelliselläkin kerralla. Kulttuuria 
ilmoitti nyt seuraavansa 44 prosenttia (viimeksi 40 %) ja viihteenkin osuus on noussut 
aavistuksen (viimeksi sitä ilmoitti seuraavansa 28 % vastaajista, nyt siis 31 %). Yleensä 
siis eri aihealueita ilmoittaa seuraavansa joko sama määrä vastaajia kuin aiemminkin tai 
eräissä tapauksissa hiukan useampikin. Urheilu on kuitenkin poikkeus. Sitä ilmoittaa nyt 
seuraavansa vain 30 % vastaajista, edellisellä kerralla urheilua seurasi 40 % vastaajista.  
 
Vastaajien sukupuolijakauma on pysynyt ennallaan. Naisia vastaajista on 40 % mikä on 
näissä kyselyissä lähes standardiluku (edellisessä kyselyssä se oli 42 % ja sitä edellisessä 
juuri tuo 40 %). Ensisijaisesti ruotsinkielistä aineistoa seuraavia toimittajia aineistossa on 9 
(4 % kaikista vastaajista), edellisellä kerralla heitä oli 10. 
 
Seuraavissa luvuissa esitellään kyselyyn saatuja vastauksia. Toisessa luvussa kuvataan, 
mitä vastaajat STT:ltä odottavat sekä miten he katsovat odotusten toteutuneen. 
Kolmannessa luvussa tarkastellaan vastauksia, joita toimittajat antoivat väittämien 
muodossa esitettyihin kysymyksiin. Kysymykset koskivat esimerkiksi sellaisia seikkoja 
kuin STT:n uutisvälityksen nopeus, luotettavuus tai maailmanlaajuinen kattavuus. Lisäksi 
vastaajia pyydettiin arvioimaan, onko STT:n uutisvälitys näiden seikkojen osalta taantunut 
tai parantunut kolmen viimeisen vuoden aikana. Tutkimuksen havainnot kootaan yhteen 
loppuluvussa. Kyselylomake ja luettelo kyselyyn osallistuneista tiedotusvälineistä ovat 
raportin liitteenä. 
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2. Odotukset ja niiden toteutuminen 
 
Tässä luvussa selvitetään, mitä vastaajat ensisijaisesti odottavat STT:n uutisvälitykseltä ja 
millaisin kouluarvosanoin he katsovat noiden puolien nykyisellään siinä toteutuvan. 
 
Kaavio 2.1. 
Kolme uutisvälityksen keskeistä piirrettä vastaajan toimituksen näkökulmasta 
(viisi useimmin mainittua) 
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Keskeisinä pidetyt piirteet ovat samat kuin ennenkin, joskin taustoitus on tällä kertaa 
työntynyt niukasti riippumattomuuden edelle. Edellisellä kerralla näiden kahden seikan 
järjestys oli päinvastainen. Luotettavuutta tärkeimpänä piirteenä pitäneiden osuus on nyt 
vastaajista 91 % (edellisellä kerralla se oli 96 %). Nyt niin kuin edelliselläkin kerralla 
nopeuden on maininnut neljä viidennestä (78 %).  Kattavuuden osuus on niin ikään hyvin 
samansuuruinen kuin edelliselläkin kerralla, 40 % nyt, 37 % edellisellä kerralla. 
Taustoituksen osuus on suhteellisen selvästi noussut. Kolmen keskeisimmän piirteen 
joukkoon sen valitsi nyt 28 %, edellisellä kerralla niin teki 21 %. Riippumattomuuden 
osuus on nyt 27 % eli aavistuksen alhaisempi mutta samaa luokkaa kuin edelliselläkin 
kerralla.  
 
Kaikkiaan äänet jakaantuivat nyt hiukan aiempaa tasaisemmin, mutta odotukset tai 
arvostukset ovat silti hyvin samankaltaiset kuin aiemminkin. Selvin muutos on 
taustoituksen arvostuksen kasvu. Taustoitusta piti nyt tärkeänä suurempi osuus vastaajista 
kuin aiemmissa kyselyissä koskaan. Muutos ei toki ole mitenkään dramaattinen. 
 
Kaaviossa näkyvien piirteiden lisäksi jonkin verran mainintoja saivat myös 
maantieteellinen kattavuus (16 %), aktiivisuus (14 %) ja lopuksi kriittisyys (7 %). 
Maantieteellisen kattavuuden ja aktiivisuuden osalta lukemat vastaavat aiempia kyselyjä. 
Kriittisyyden ”ääniosuus” on tippunut 6 prosenttiyksikköä. 
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Taulukko 2.1a 
Kolme uutisvälityksen keskeistä piirrettä välineryhmittäin 
(viisi useimmin mainittua) 

Luotet- Aiheiden Riippu-
tavuus Nopeus kattavuus Taustoitus mattomuus

Välineryhmä % % % % % N
Televisio 91 91 45 27 23 61
Valtakunnallinen radiokana 100 92 33 42 25 35
Maakuntaradio 100 82 18 18 45 29
Paikallisradio 88 100 38 25 50 24
Verkkojulkaisu 100 88 35 35 18 47
Valtakunnallinen sanomale 92 65 35 23 23 62
Maakunnallinen sanomale 91 75 43 22 27 173
Aluelehti 84 68 41 39 25 113
Ilmaisjakelulehti 67 100 67 0 33 8
Yht% 91 78 40 28 27 83
N 191 163 83 59 56 552  
 
Välineryhmistä voi sanoa ehkä vain sen, että paikallisradioiden ja ilmaisjakelulehtien 
vastaajat poikkeavat muista aavistuksen sikäli, että nämä vastaajat ovat maininneet 
useammin nopeuden kuin luotettavuuden. Toisaalta on niin, että paikallisradioiden 
vastaajat ovat noteeranneet riippumattomuuden huomattavasti tärkeämmäksi kuin minkään 
muun välineryhmän vastaajat.   
 
Taulukko 2.1b 
Kolme uutisvälityksen keskeistä piirrettä osastoittain 
(viisi useimmin mainittua) 

Luotet- Aiheiden Riippu-
tavuus Nopeus kattavuus Taustoitus mattomuus

Osasto % % % % % N
Yleisjohto 100 50 44 31 19 39
Uutiset yleensä 91 80 35 28 37 214
Kotimaan ja politiikka 100 63 42 21 33 62
Talous 90 75 25 35 30 51
Ulkomaan uutiset 93 80 27 47 7 38
Urheilu 92 92 38 21 25 64
Kulttuuri 67 75 83 33 0 31
Muu 89 100 53 21 16 53
Yht.% 91 78 40 28 27 83
N 191 163 83 59 56 552  
 
Kulttuuritoimittajat ovat vastanneet selvästi muista poiketen. Heille aiheiden kattavuus ja 
nopeus ovat olleet keskeisiä arvoja, luotettavuus tulee vasta näiden jälkeen. Tätä piirrettä ei 
edellisessä kyselyssä ollut havaittavissa, mutta erikoistoimittajien ryhmien koot ovat 
tietysti pieniä ja tulokset saattavat heitellä sen mukaisesti. Yleensä ottaen taulukko kertoo 
sen koko lailla itsestään selvän seikan, että mitä lähempänä ollaan politiikan ja talouden 
uutisointia, sitä tärkeämpänä luotettavuutta pidetään. 
 
Vastaajia pyydettiin vielä arvioimaan, millaisen arvosanan he antaisivat siitä, miten 
sellaiset seikat kuin luotettavuus, nopeus, kattavuus ja riippumattomuus toteutuvat STT:n 
uutisvälityksessä. Niin tämän vuoden kuin edellisvuosienkin arvosanat ovat nähtävillä alla. 
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Silmiinpistävin seikka arvosanoissa on ennen kaikkea niiden samankaltaisuus vuodesta 
toiseen. Vaihtelut ovat kymmenyksen luokkaa. Poikkeuksen tekee kattavuus, joka vuonna 
2004 sai kolme kymmenystä paremman arvosanan kuin edellisessä tai tässä kyselyssä. 
Tämän suuruinen ero johtuu jo todennäköisesti jostain muusta kuin sattumasta. 
                                               
Taulukko 2.2a  
Vastaajien antamat arvosanojen keskiarvot välineryhmittäin 

Luotet- Riippu- Ka
Välineryhmä tavuus Nopeus Kattavuus mattomuus
Televisio 8,2 7,8 8,0 8,6 8,1
Valtakunnallinen radiokanava 8,1 7,5 7,8 8,3 7,9
Maakuntaradio 7,5 8,1 7,7 8,4 8,1
Paikallisradio 9,0 8,5 8,8 8,9 8,8
Verkkojulkaisu 7,9 7,9 7,9 8,6 8,1
Valtakunnallinen sanomalehti 8,0 7,5 7,6 8,3 7,9
Maakunnallinen sanomalehti 8,6 8,3 7,6 8,6 8,3
Aluelehti 8,6 8,0 7,3 8,4 8,1
Ilmaisjakelulehti 8,3 8,0 6,7 8,7 7,8
Kokonaiskeskiarvo 8,4 8,0 7,6 8,5 8,1  
 
Välineryhmittäin tarkasteltuna syy kattavuuden saaman arvosanan laskuun on siinä, että 
lehdissä työskentelevät vastaajat ja aivan erityisesti aluelehdissä työskentelevät vastaajat 
ovat antaneet asiasta huonomman numeron kuin edellisellä kerralla. Aluelehtien vastaajien 
kohdalla ero on 7 kymmenystä (aluelehtien antaman arvosanan keskiarvo oli edellisellä 
kerralla 8). Ilmaisjakelulehtien kohdalla arvosana on pudonnut vieläkin enemmän mutta 
ryhmän absoluuttinen koko on niin pieni, ettei se vaikuta keskiarvoihin juuri mitenkään. 
 
Jos kokonaisuus noudatteleekin kattavuutta lukuun ottamatta edellisen kerran tuloksia, on 
välineryhmittäin tarkasteltuna joitain eroja havaittavissa. Niinpä luotettavuus saa 
maakuntaradioilta yli numeroa heikomman arvosanan kuin edellisellä kerralla. 
Valtakunnallisten sanomalehtien kohdalla ero huonompaan suuntaan on neljä kymmenystä. 
Luotettavuuden kokonaisarvosana yhtä kaikki on vain kymmenystä aiempaa heikompi, 
mikä kuuluu vielä selvästi satunnaisvaihtelun piiriin. 
 
Nopeuden kokonaisarvosana on sama kuin aiemminkin. Vanha kahtiajako STT:tä hitaana 
pitäviin sähköisiin välineisiin ja sen paljon nopeammaksi arvioiviin sanomalehtiin on 
lieventynyt. Toki on niin, että mitä isompi ja paremmin resursoitu välineryhmä on 
kyseessä, sitä pidättyvämpi se on arvosanojen annossa.  
 

            Arvosanat vuosilta 2002 - 2005

2002 2004 2005
Luotettavuus 8,4 8,5 8,4
Nopeus 8,0 8,0 8,0
Kattavuus 7,6 7,9 7,6
Riippumattomuus 8,4 8,4 8,5
Ka 8,1 8,2 8,1
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Riippumattomuuden suhteen hajonta on vähäistä. Myös suhteessa edelliseen kyselyyn 
arviot ovat suhteellisen stabiilit, pieniä heittoja on molempiin suuntiin, poikkeuksena 
verkkojulkaisut, joiden antama arvosana on kahdeksan kymmenystä aiempaa korkeampi.. 
 
Kokonaisarvosanan muutokset heittelehtivät välineryhmästä riippuen suuntaan tai toiseen 
muutaman kymmenyksen. Se seikka, että suurimpien vastaajaryhmien (maakunta- ja 
aluelehtien toimittajien) vastauksista syntyvä kokonaisarvosana on aavistuksen laskenut 
(edellisessä tapauksessa kymmenyksen ja jälkimmäisessä kolme kymmenystä) johtaa 
siihen, että kokonaisarvosana on koko aineistossa kymmenyksen aiempaa alempi. 
  
Taulukko 2.2b 
Vastaajien antamat arvosanojen keskiarvot osastoittain 

Luotet- Riippu- Ka
Vastaajan osasto tavuus Nopeus Kattavuus mattomuus
Yleisjohto 8,7 8,3 7,6 8,7 8,3
Uutiset yleensä 8,5 8,1 7,7 8,5 8,2
Kotimaan ja politiikka 8,4 8,3 7,7 8,2 8,1
Talous 8,4 7,7 7,5 8,7 8,1
Ulkomaan uutiset 7,7 7,3 7,1 7,7 7,6
Urheilu 8,5 8,3 8,0 8,6 8,3
Kulttuuri 8,7 8,0 7,4 8,7 8,2
Muu 8,7 8,4 8,1 8,9 8,1
Kokonaiskeskiarvo 8,4 8,0 7,6 8,5 8,1  
 
Osastokohtaisesti tarkastellen voi luotettavuuden saamista arvioista todeta, että 
suurimmassa ja pienimmissä vastaajaryhmissä (uutiset yleensä, kulttuuritoimittajat ja 
ryhmä ”muut”) arviot ovat samanlaiset kuin ennenkin tai aavistuksen paremmat. Muissa ne 
ovat jonkin verran huonommat, suurinta lasku on ulkomaanuutisten kohdalla. 
Ulkomaantoimittajien antama arvosana on kuusi kymmenystä aiempaa alempi, kotimaan ja 
politiikan toimittajien osalta luku on neljä kymmenystä aiempaa huonompi. 
 
Nopeuden suhteen vaihtelu on vähäisempää, ulkomaantoimittajien antama arvio on 3 
kymmenystä aiempaa alempi mutta suurimman vastaajaryhmän (uutiset yleensä) antama 
arvio saman verran aiempaa parempi. 
 
Kattavuudenkaan suhteen ei isoja muutoksia osastoryhmittäin ole mutta se seikka, että 
suurimman ryhmän (uutiset yleensä) vastaajien vastauksiin perustuva arvosana on 3 
kymmenystä aiempaa alempi, on ennen muuta johtanut siihen, että kattavuuden saama 
arvosana on tuon kolme kymmenystä aiempaa heikompi.  
 
Riippumattomuuden osalta voi todeta kaksi suurehkoa muutosta. Taloustoimittajien 
antama arvio on lähes numeron aiempaa korkeampi, ulkomaantoimittajien taas yhtä paljon 
aiempaa alempi. Saman voi todeta kokonaisarvosanan suhteen: taloustoimittajien antama 
kokonaisarvosana on verraten selvästi (neljä kymmenystä) aiempaa parempi, 
ulkomaanuutisten saman verran aiempaa alempi. Keskeisin seikka arvosanoja 
tarkasteltaessa on siis kuitenkin se, että eri ominaisuuksien kokonaisarvosanat ovat – 
kattavuutta lukuun ottamatta – vaihdelleet mitättömän vähän. 
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3. STT:n uutisvälityksen yleistä arviointia 
 
Tässä luvussa esitetään toimittajien reaktiot väitteisiin, jotka haarukoivat STT:n 
uutisvälityksen eri puolia (esimerkiksi nopeutta, luotettavuutta ja taustoitusta). Vastaajien 
oli mahdollista reagoida väitteisiin valitsemalla yksi viidestä vaihtoehdosta. He saattoivat 
vastata olevansa väitteen kanssa täysin yhtä mieltä, jokseenkin yhtä mieltä, jokseenkin eri 
mieltä tai täysin eri mieltä. Näiden lisäksi oli mahdollista valita vaihtoehto, jonka mukaan 
väite ei ole erityisen hyvä eikä huono kuvaus tarkastellusta asiantilasta. Oli tietenkin 
mahdollista myös jättää kokonaan vastaamatta. Analyysissä vaihtoehdot on pelkistetty 
kolmeksi vastaustyypiksi: väitteen kanssa samaa mieltä oleviksi vastauksiksi, väitteen 
kanssa eri mieltä oleviksi vastauksiksi sekä vastauksiksi, joiden mukaan väite ei kuvaa 
asiantilaa hyvin eikä huonosti. 
 
Lisäksi kunkin väittämän yhteydessä tiedusteltiin, onko väittämän koskettelema asiantila 
vastaajan mielestä parantunut, huonontunut vai pysynyt ennallaan kolmen viimeksi 
kuluneen vuoden aikana.  
 
Kaaviossa 3.1. esitetään yhteenveto STT:n käytäntöjä tukevista vastauksista (eli niistä 
vastauksista, joissa väitteiden katsottiin kuvaavan todellisuutta hyvin) 
 
Kaavio 3.1. 
STT:n käytäntöjä tukevat vastaukset vuosina 2000 – 2005 
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Kaikkiaan vastausten voi ajatella jakaantuvan neljään luokkaan. Ensimmäiseen kuuluvat 
luotettavuus, riippumattomuus ja ennakkotiedotus. Noin kolme neljäsosaa tai 
suurempikin määrä vastaajista katsoo näiden seikkojen olevan hyvällä tolalla. 
Luotettavuuden ja ennakkotiedotuksen osalta näin oli laita edellisessäkin kyselyssä, mutta 
riippumattomuus on tässä joukossa uusi tulokas. Riippumattomuutta koskevan väitteen 
hyväksyi nyt reippaasti yli kymmenen prosenttiyksikköä suurempi joukko vastaajia kuin 
viimeksi. 
 
Toiseen ryhmään kuuluu oikeastaan vain nopeus. Noin kaksi kolmasosaa vastaajista katsoi 
STT:n olevan riittävän nopea uutislähde. Nopeuden osalta vastaukset ovat nyt 
myönteisempiä kuin yhdessäkään aiemmassa kyselyssä. 
 



 9

Omaan ryhmäänsä lukeutuvat edelleen uutisvälityksen alueellinen kattavuus kotimaassa, 
sen maailmanlaajuinen kattavuus, EU-uutisointi, sekä taustoitus. Näitä seikkoja 
koskevat väitteet on hyväksynyt 50 % - 60 % vastaajista. Huomattakoon kuitenkin, että 
kolmen ensiksi mainitun seikan suhteen myönteisten vastausten osuus on suurempi kuin 
kertaakaan aiemmin. Aivan erityisesti tämä pätee EU-uutisointiin (jota tosin kysyttiinkin 
ensimmäisen kerran vasta vuoden 2004 kyselyssä). Taustoitusta ei arvioitu nyt viime 
kertaa myönteisemmin, mutta olennaista lieneekin se, että myönteisten arvioiden osuus on 
pysynyt tasolla, jolle se nousi vuosien 2002 ja 2004 kyselyissä. 
 
Aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta sekä kriittisyyttä ja analyyttisyyttä koskeviin 
väittämiin annetut myöntävät vastaukset jäävät (edellisen osalta tosin äärimmäisen 
niukasti) alle 50 %:n. Luvut eivät silti välttämättä merkitse epäonnistumista, sillä kyseiset 
piirteet eivät ole erityisen keskeisiä myöskään vastaajien odotuksissa. Omalla tavallaan 
huomiota kiinnittävää on, että vaikka kriittisyyttä ja analyyttisyyttä ei pidetäkään 
leimallisimpana piirteenä STT:n uutisvälityksessä, se on kyselystä toiseen saanut aina 
hiukan aiempaa korkeamman arvion. Kuten tuonnempana nähdään, tämä on tosin vain 
puoli totuutta tästä asiasta. 
 
Lisäksi kunkin väittämän yhteydessä tiedusteltiin, onko väittämän koskettelema asiantila 
vastaajan mielestä parantunut, huonontunut vai pysynyt ennallaan kolmen viimeksi 
kuluneen vuoden aikana. Seuraavassa kuviossa on kunkin väittämän kohdalla esitetty 
niiden vastaajien osuudet, jotka ovat kokeneen kehityksen joko parantuneen tai 
heikentyneen. Suurin osa vastaajista katsoi useimpien väittämien kohdalla STT:n 
suorituksen pysyneen ennallaan (heidän osuuttaan ei ole erikseen merkitty kuvioon). 
Kaaviota tulkitessa on syytä muistaa, että se kuvaa vastaajien kokemusta kolmen viime 
vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta. Tämä on eri asia kuin kulloistakin nykytilaa 
kuvaavien vastausten muutos eri kyselyjen välillä kaaviossa 3.1.  
 
Kaavio 3.2 
STT:n käytäntöjen muutosta myönteisesti ja kielteisesti arvioineiden osuudet 
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Useimmin on parannusta koettu tapahtuneen ennakkotiedotuksessa, EU-uutisoinnissa, 
nopeudessa ja taustoituksessa. Hiukan useammin huononnusta kuin parannusta on koettu 
luotettavuudessa, riippumattomuudessa sekä kriittisyydessä ja analyyttisyydessä. Pääosin 
tulokset käyvät yksiin kaaviossa 3.1. havaittavien muutosten kanssa, kaikin osin eivät.  
 
Suurempi osa vastaajista kuin kertaakaan aiemmin on nyt katsonut STT:n uutistoiminnan 
olevan kriittistä ja analyyttistä (kaavio 3.1). Kuitenkin muutosta kokeneiden enemmistö 
katsoo näiden ominaisuuksien vähentyneen STT:n toiminnassa (kaavio 3.2.). Ristiriita on 
näennäinen, koska positiiviset vastaukset kertova kaavio ei näytä negatiivisten vastausten 
määrää. Vaikka STT:n uutisvälityksen kriittiseksi ja analyyttiseksi arvioineiden määrä 
onkin nyt huipussaan, on päinvastaista mieltä olevien määrä kasvanut vielä enemmän. 
Riippumattomuutta koskeva ristiriitaisuus on sen sijaan arvoitus. Riippumattomuutta 
koskevan väittämän allekirjoitti nyt selvästi suurempi osa vastaajia kuin koskaan aiemmin. 
Muutosta ilmoitetaan silti koetun hyvin harvoin – ja näistäkin harvoista vastaajista suurin 
osa katsoi riippumattomuuden heikenneen. 
 
 
3.1. Tiedottaminen 
 
Ensimmäiseksi selviteltiin vastaajien käsitystä STT:n tiedottamisesta. Vastaajia pyydettiin 
ottamaan kantaa väitteeseen STT tiedottaa päivittäisestä toiminnastaan hyvin. 
 
  Kaavio 3.3. Ennakkotiedottaminen 
  ”STT tiedottaa päivittäisestä toiminnastaan hyvin” 
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Neljä viidennestä (82 %) katsoi STT:n hoitavan tiedottamisen mallikkaasti. Kolme 
prosenttia vastaajista piti tiedottamista puutteellisena ja 15 % valitsi kantansa siltä väliltä. 
Luvut ovat aavistuksen verran paremmat kuin edellisellä kerralla, jolloin 78 % katsoi 
ennakkotiedotuksen onnistuneeksi. 
 
Vastaajilta kysyttiin myös, onko ennakkotiedottaminen heidän mielestään parantunut, 
huonontunut vai pysynyt ennallaan kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana. Lähes puolet 
eli 45 % katsoi tiedottamisen parantuneen. Huonontuneen sen katsoi 6 % ja 49 % katsoi 
tilanteen pysyneen ennallaan. 
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Taulukko 3.1a  
Vastaukset ennakkotiedotusta koskeviin kysymyksiin välineryhmittäin 
                                              STT tiedottaa hyvin                     Muutos kolmessa vuodessa 

Kuvaa Ei hyvin, Kuvaa Paran- Huonon- Pysynyt
huonosti ei huonosti hyvin tunut tunut ennallaan

Välineryhmä % % % N % % % N
Televisio 9 9 82 22 36 9 55 22
Valtakunnallinen radiokanava 0 8 92 12 33 0 67 12
Maakuntaradio 0 18 82 11 27 0 73 11
Paikallisradio 0 38 63 8 13 0 88 8
Verkkojulkaisu 0 13 88 16 31 19 50 16
Valtakunnallinen sanomalehti 0 19 81 26 38 8 54 26
Maakunnallinen sanomalehti 1 13 85 68 54 3 43 68
Aluelehti 7 16 77 44 57 5 39 44
Ilmaisjakelulehti 0 33 67 3 33 67 0 3
Yht.% 3 15 82 100 45 6 49 100
N 6 32 172 210 94 13 103 210  
 
Välineryhmäkohtainen taulukko kertoo, että lähinnä paikallisradioiden ja aluelehtien 
vastaajat ovat kokeneet tiedotuksen jossain määrin ongelmalliseksi (sama koskee tietysti 
myös ilmaisjakelulehtiä, mutta vastaajaryhmä on niin kovin pieni). Pääsääntöisesti siis isot 
välineet ovat pienemmällä toimintakentällä toimivia tyytyväisempiä STT:n 
ennakkotiedotukseen. On myös niin että sanomalehdistä kaikki ryhmät ovat edelliskertaa 
tyytyväisempiä ennakkotiedotukseen. Sähköisten välineiden suhteen taas muutokset ovat 
hyvin pieniä (ja molemmansuuntaisia), jos ne muutetaan absoluuttisiksi vastaajamääriksi. 
 
Vastaajamääriltään suurimpien välineryhmien vastaajista yli puolet on katsonut 
ennakkotiedotuksen kohentuneen viimeisen kolmen vuoden kuluessa. Muissakin ryhmissä 
paikallisradioita ja ilmaisjakelulehtiä lukuun ottamatta verraten moni vastaaja katsoo 
parannusta tapahtuneen. Kaksi ilmaisjakelulehtien kolmesta vastaajasta katsoo kuitenkin 
asian olevan päinvastoin. 
 
Taulukko 3.1b 
Vastaukset ennakkotiedotusta koskeviin kysymyksiin osastoittain                                         
                                    STT tiedottaa hyvin                          Muutos kolmessa vuodessa 

Kuvaa Ei hyvin, Kuvaa Paran- Huonon- Pysynyt
huonosti ei huonosti hyvin tunut tunut ennallaan

Osasto % % % N % % % N
Yleisjohto 6 0 94 16 44 0 56 16
Uutiset yleensä 3 10 87 79 51 6 43 80
Kotimaan ja politiikka 4 17 79 24 38 8 54 24
Talous 0 30 70 20 37 5 58 19
Ulkomaan uutiset 7 20 73 15 47 0 53 15
Urheilu 0 8 92 24 50 8 42 24
Kulttuuri 0 50 50 12 25 8 67 12
Muu 5 15 80 20 40 10 50 20
Yht.% 3 15 82 100 45 6 49 100
N 6 32 172 210 94 13 103 210  
 
Kulttuuritoimittajat ovat olleet valmiimpia näkemään ainakin jotain parannettavaa STT:n 
ennakkotiedotuksessa. Kuva on hyvin samankaltainen kuin edelliskerralla. Eräs 
mahdollinen syy kulttuuritoimittajien varauksellisuuteen on siinä, että kulttuurijutut 
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haluttaisiin toimituksissa taitettaviksi jo varhain ja kulttuuritoimittajia saattaisi auttaa, 
mikäli heillä olisi selvä tieto siitä, mihin mennessä mikin juttu valmistuu. 
 
Myös osastokohtaisesti on pari ryhmää, joissa yli puolet katsoo muutosta parempaan päin 
tapahtuneen: uutiset yleensä sekä urheilutoimittajat. Muissakin osastoryhmissä tätä mieltä 
on vähintään neljännes vastaajista. 
 
Kaikkiaan siis runsaat neljä viidennestä vastaajista katsoo STT:n ennakkotiedotuksen 
toimivan hyvin ja vajaa puolet katsoo sen kohentuneen kolmen viime vuoden aikana. 
 
 
3.2. Paikkansa pitävyys 
 
Vastaajien käsitystä STT:n uutisvälityksen luotettavuudesta tutkittiin esittämällä väite 
STT:n uutisten paikkansa pitävyyteen voi luottaa kaikissa tilanteissa. 
 
Kaavio 3.4. Paikkansa pitävyys 
”STT:n uutisten paikkansa pitävyyteen voi luottaa kaikissa tilanteissa” 
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Vajaa kolme neljäsosaa vastaajista (73 %) katsoi väitteen kuvaavan hyvin STT:n 
uutisvälityksen luotettavuutta. Kuusi prosenttia oli sitä mieltä, ettei sinne päinkään ja 
runsas viidennes (21 %) valitsi vaihtoehdon ”ei hyvin, ei huonosti”. Vastausten profiili 
vastaa aiempia kyselyjä. Tulos on kuitenkin heikompi kuin vuonna 2004. Tuolloin 79 % 
vastaajista katsoi väitteen kuvaavan hyvin STT:n luotettavuutta tietolähteenä. 
 
Kysyttäessä onko luotettavuudessa tapahtunut muutoksia kolmen viime vuoden aikana, 
katsoi joka kymmenes asioiden kehittyneen parempaan, aavistuksen useampi (11 %) katsoi 
luotettavuuden heikentyneen ja neljä viidesosaa (79 %) arvioi asioiden pysyneen 
ennallaan).  
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Taulukko 3.2a 
Vastaukset STT:n luotettavuutta koskeviin kysymyksiin välineryhmittäin                            
                                              Luotettava kaikissa tilanteissa      Muutos kolmessa vuodessa 

Kuvaa Ei hyvin, Kuvaa Paran- Huonon- Pysynyt
huonosti ei huonosti hyvin tunut tunut ennallaan

% % % N % % % N
Televisio 5 50 45 22 5 14 81 21
Valtakunnallinen radiokanava 0 36 64 11 0 9 91 11
Maakuntaradio 9 18 73 11 0 9 91 11
Paikallisradio 0 0 100 8 0 0 100 8
Verkkojulkaisu 18 29 53 17 6 24 71 17
Valtakunnallinen sanomalehti 12 27 62 26 4 19 77 26
Maakunnallinen sanomalehti 4 13 82 68 17 6 77 66
Aluelehti 5 11 84 44 11 9 80 44
Ilmaisjakelulehti 0 33 67 3 33 33 33 3
Yht.% 6 21 73 100 10 11 79 100
N 13 44 153 210 20 23 164 207  
 
Luotettavuuden osalta vastausten jakautuminen välineryhmittäin noudattaa samaa juonta 
kuin se on noudattanut ennenkin: STT on vahvoilla kun vastaajina ovat maakunnallisissa 
tai alueellisissa lehdissä työskentelevät toimittajat tai paikallisradioiden vastaajat ja luja on 
luottamus vielä maakuntaradioissakin. Valtakunnallisissa välineissä työskentelevät ja 
erityisesti verkkojulkaisujen vastaajat ovat olleet varauksellisempia. Syyt lienevät 
vanhastaan tutut: valtakunnallisissa sähköisissä välineissä jutut joudutaan kirjoittamaan 
lukijoiden omaan suuhun sopiviksi, jolloin epäuskottavilta vaikuttavat seikat, virheet 
nimien kirjoitusasussa ja ylipäänsä kaikenlaiset rosot sattunevat vieläkin herkemmin 
silmään kuin lehdissä, joissa niitä ei ihan automaattisesti tarvitse kirjoittaa uudelleen. 
Koska näissä välineissä lähetyksiä on myös useita, johtavat STT:ltä saapuvat korjatut 
versiot aiempien juttujen avaamiseen ja korjaamiseen, mikä jättänee oman jälkensä 
vastaajien mieleen. Lopulta on niinkin, että valtakunnallisilla välineillä on sikseenkin 
runsaat resurssit muihin verrattuna, että mikä tahansa yksittäinen tietokanava paljastaa 
helpommin haavoittuvuutensa. 
 
Muutama ihminen lähes joka ryhmässä (verkkojulkaisuissa melkein neljännes vastaajista ja 
valtakunnallisissa sanomalehdissä viidennes) katsoo STT:n luotettavuuden heikentyneen 
viimeisen kolmen vuoden aikana. Maakunta- ja aluelehdissä on kuitenkin enemmän niitä, 
jotka katsovat luotettavuuden parantuneen kuin niitä, jotka katsovan sen heikentyneen. 
Ilmaisjakelulehtien kolmen ryhmän vastaajakuntaa lukuun ottamatta aivan ylivoimainen 
enemmistö kuitenkin katsoo luotettavuuden pysyneen ennallaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

Taulukko 3.2b 
Vastaukset STT:n luotettavuutta koskeviin kysymyksiin osastoittain                                     
                                              Luotettava kaikissa tilanteissa       Muutos kolmessa vuodessa 

Kuvaa Ei hyvin, Kuvaa Paran- Huonon- Pysynyt
huonosti ei huonosti hyvin tunut tunut ennallaan

% % % N % % % N
Yleisjohto 0 19 81 16 6 6 88 16
Uutiset yleensä 9 23 69 80 15 14 71 79
Kotimaan ja politiikka 4 13 83 23 4 13 83 23
Talous 5 15 80 20 15 5 80 20
Ulkomaan uutiset 13 40 47 15 8 8 85 13
Urheilu 4 17 79 24 0 13 88 24
Kulttuuri 0 17 83 12 0 8 92 12
Muu 5 25 70 20 10 10 80 20
Yht.% 6 21 73 100 10 11 79 100
N 13 44 153 210 20 23 164 207  
 
Kuten aiemminkin ulkomaantoimittajat ovat olleet varauksellisimpia vastatessaan STT:n 
luotettavuutta koskevaan kysymykseen (tällä kertaa huomattavasti varauksellisempia kuin 
edellisellä kerralla, jolloin 71 % sinänsä pienestä ryhmästä katsoi voivansa luottaa STT:n 
uutisiin varauksetta). Enimmäkseen varauksetonta luottamusta osoittavien vastausten osuus 
on laskenut muutamia prosenttiyksiköitä tai säilynyt samana, taloustoimittajien osalta se on 
hiukkasen parantunut. Tässä ryhmässä myös parannusta ja heikennystä kokeneiden 
vastaajamäärien suhde on STT:n kannalta paras: kolme ihmistä kahdestakymmenestä 
katsoo parannusta tapahtuneen viimeisen kolmen vuoden aikana, yksi ihminen katsoo 
asioiden menneen huonompaan suuntaan. Muissa ryhmissä suhde on joko tasan tai 
aavistuksen negatiivinen. Yleensä neljä viidesosaa (ryhmä ”uutiset yleensä” pois lukien) 
katsoo kuitenkin asioiden pysyneen ennallaan.  
 
Kaikkiaan vajaat kolme neljännestä katsoo voivansa varauksetta luottaa STT:n 
uutisvälitykseen, viidennes katsoo asian olevan jossain määrin tapauskohtainen ja kuusi 
prosenttia ei pidä STT:tä varauksettoman luotettavana tietolähteenä. Kysymyksen (tai 
väitteen) sanamuodon ehdottomuuden huomioon ottaen tulos ei ole mitenkään huono. 
Ylivoimainen valtaosa (neljä viidennestä) katsoo STT:n uutisvälityksen luotettavuuden 
pysyneen ennallaan viimeisen kolmen vuoden aikana, muista vastaajista kutakuinkin 
tasavahvat vastaajamäärät katsovat asioiden joko muuttuneen paremmalle tai huonommalle 
tolalle. Sellaisia ryhmiä, joissa prosentuaalisesti ottaen selkeästi useampi katsoo 
luotettavuuden pikemminkin huonontuneen kuin parantuneen viimeisen kolmen vuoden 
aikana ovat välineistä verkkojulkaisut ja televisiotoimittajat, osastoryhmistä kotimaan ja 
politiikan toimittajat sekä urheilutoimittajat.  
 
 
3.3. Alueellinen kattavuus kotimaassa 
 
Käsityksiä uutisaiheiden alueellisesta kattavuudesta tiedusteltiin ensiksi kotimaan osalta. 
Vastaajille esitettiin väite STT:n uutisaiheiden valikoima kotimaassa on alueellisesti 
riittävän kattava. 
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Kaavio 3.5. 
Uutisaiheiden alueellinen kattavuus kotimaassa 
”STT:n uutisaiheiden valikoima kotimaassa on alueellisesti riittävän kattava” 
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Selkeästi yli puolet (57 %) katsoi STT:n uutisvalikoiman olevan alueellisesti riittävän 
kattava. 14 % vastaajista piti alueellista kattavuutta puutteellisena ja vajaa kolmannes (29 
%) katsoi asian olevan siltä väliltä. Tulos on ehkä aavistuksen aiempaa parempi, sillä 
edellisellä kerralla vain 52 % vastaajista katsoi alueellisen kattavuuden olevan hyvällä 
tolalla. Tosin myös niiden määrä jotka arvostelevat vallitsevaa asiantilaa on nyt pari 
prosenttiyksikköä edelliskertaa suurempi. 
 
Kysyttäessä onko alueellisessa kattavuudessa tapahtunut kolmen viime vuoden aikana 
muutoksia, katsoi 16 % sen parantuneen, 14 % huonontuneen ja vakaa valtaosa eli 70 % 
vastaajista katsoi sen pysyneen entisellään.  
 
Taulukko 3.3a 
Vastaukset uutisaiheiden alueellista kattavuutta kotimaassa koskeviin 
kysymyksiin välineryhmittäin                                                                                                                   
                                             Alueellinen kattavuus riittävä      Muutos kolmessa vuodessa 

Kuvaa Ei hyvin, Kuvaa Paran- Huonon- Pysynyt
huonosti ei huonosti hyvin tunut tunut ennallaan

Väline % % % N % % % N
Televisio 5 18 77 22 5 5 90 20
Valtakunnallinen radiokanava 17 25 58 12 0 0 100 11
Maakuntaradio 0 27 73 11 9 18 73 11
Paikallisradio 0 25 75 8 38 0 63 8
Verkkojulkaisu 6 18 76 17 25 25 50 16
Valtakunnallinen sanomalehti 0 33 67 24 8 4 88 24
Maakunnallinen sanomalehti 16 25 58 67 20 12 68 65
Aluelehti 31 45 24 42 19 23 58 43
Ilmaisjakelulehti 50 0 50 2 0 67 33 3
Yht.% 14 29 57 100 16 14 70 100
N 29 59 117 205 32 28 141 201  
 
Kuten arvata saattaa, kriittisimmät äänenpainot tulevat maakunnallisista ja alueellisista 
sanomalehdistä. Muuten kriittisyys on verraten vähäistä (valtakunnallisissa radiokanavissa 
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sitä prosenttilukuina tarkastellen myös esiintyy mutta vastaajamäärinä tarkasteltuna silti 
vähän, puhumattakaan ilmaisjakelulehdistä). 
 
Oikeastaan missään ryhmässä ei tilanteen katsota huonontuneen, henkilömäärinä 
tarkastellen puntit parannusta ja huonontumista kokeneiden välillä ovat ryhmien sisällä 
verraten tasaiset. Pieniä poikkeuksia ovat maakunnalliset sanomalehdet, joissa kattavuuden 
katsotaan selvästi useammin parantuneen kuin huonontuneen, paikallisradiot, joiden 
vastaajista kolme katsoo tilanteen parantuneen, ja ilmaisjakelulehdet, joiden kolmesta 
vastaajasta kaksi näkee alueellisen kattavuuden heikentyneen. Käsittääkseni jälkimmäiseen 
ryhmään kuuluvat vastaajat tarkoittavat tällöin sitä, että pääkaupunkiseudulta tulisi olla 
enemmän aineistoa. 
 
Taulukko 3.3b 
Vastaukset uutisaiheiden alueellista kattavuutta kotimaassa koskeviin 
kysymyksiin osastoittain 
                                                                                                                                                         
                                              Alueellinen kattavuus riittävä     Muutos kolmessa vuodessa 

Kuvaa Ei hyvin, Kuvaa Paran- Huonon- Pysynyt
huonosti ei huonosti hyvin tunut tunut ennallaan

Vastaajan osasto % % % N % % % N
Yleisjohto 13 20 67 15 7 33 60 15
Uutiset yleensä 15 26 59 78 19 18 64 80
Kotimaan ja politiikka 13 33 54 24 21 4 75 24
Talous 10 20 70 20 11 11 78 18
Ulkomaan uutiset 0 67 33 12 22 0 78 9
Urheilu 8 42 50 24 8 4 88 24
Kulttuuri 25 33 42 12 18 18 64 11
Muu 25 10 65 20 15 15 70 20
Yht.% 14 29 57 100 16 14 70 100
N 29 59 117 205 32 28 141 201  
 
Osastokohtaisesti tarkastellen pistää ehkä ensimmäiseksi silmään, että taloustoimittajat 
ovat olleet jostain syystä poikkeuksellisen tyytyväisiä alueelliseen kattavuuteen 
kotimaassa, ulkomaantoimittajat ovat taas ehkä katsoneet olevansa niin epävarmalla 
maaperällä, että on ollut houkuttelevaa väistää kovin selkeää kannanottoa. Jonkinlaista 
pientä oppositiota STT:n aluepolitiikkaa kohtaan on ehkä kulttuuritoimittajien joukossa, 
jossa tyytyväisyys asiantilaan on verraten vähäistä.  
 
Sellaisia selkeitä osastoryhmiä, joiden piirissä Suomea koskevan alueellisen kattavuuden 
katsottaisiin huonontuneen, ei oikeastaan ole, joskin yleisjohdon vastaajien piirissä on 
jonkin verran tällaista henkeä. Politiikan ja kotimaan toimittajien sekä 
ulkomaantoimittajien piirissä taas on selkeästi enemmän niitä, joiden mielestä alueellinen 
kattavuus on kohentunut. Muissa ryhmissä puntit ovat jälleen tasan. Useimmissa 
vastaajaryhmissä vähintään 70 % katsoo kuitenkin asiantilan pysyneen ennallaan.   
 
Alueellinen kattavuus on ollut aina runsaasti ja kiihkeitäkin kommentteja herättänyt 
kysymys. STT:n kun on nähty olevan osa kaventuvaa kansallista yleisjulkisuutta. Tämän 
kyselyn perusteella ei näytä siltä, että tässä asiassa koettaisiin tapahtuneen ainakaan mitään 
yksiselitteistä huononnusta edes maakunnallisten tai alueellisten välineiden piirissä.  
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3.4. EU-uutisointi 
 
Euroopan Unionia koskeva uutisointi on ollut vaikea pala kaikille välineille ja 
uutislähteille. Sitä koskevia mielipiteitä tiedusteltiin väittämällä STT:n EU:ta koskeva 
uutisointi täyttää oman välineeni tarpeet hyvin. 
 
Kaavio 3.6. EU–uutisointi 
”STT:n EU:ta koskeva uutisointi täyttää oman välineeni tarpeet hyvin” 
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Pitkälti yli puolet (58 %) oli sitä mieltä, että EU-uutisointi toimii hyvin. 14 % ajatteli, että 
se ei toimi ja 28 % katsoi, ettei EU-uutisoinnista sovi hyväksyä noin yksiselitteisiä 
väitteitä. Sinänsä tulos ei ole mitenkään loistava mutta selvästi parempi se on kuin 
edellisellä kerralla. Silloin alle puolet vastaajista oli tyytyväisiä EU-uutisointiin ja 
toimittajat esittivät siitä hyvinkin sapekkaita kommentteja. EU-uutisointiin kriittisen 
kannan ottaneiden määrä ei ole sen paremmin kasvanut kuin vähentynytkään edelliseen 
kertaan verrattuna. 
 
Kysymykseen siitä, onko EU-uutisointi parantunut, huonontunut vai pysynyt ennallaan 
kolmen viimeisen vuoden aikana vastasi 28 % sen parantuneen, 6 % katsoi sen 
huonontuneen ja tasan kaksi kolmannesta ajatteli sen pysyneen ennallaan. Lienee pidettävä 
hyvänä saavutuksena, jos yli neljännes kokee parantumista tapahtuneen. 
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Taulukko 3.4a 
Vastaukset EU-uutisoinnin onnistuneisuutta koskeviin kysymyksiin 
välineryhmittäin                                                                                  
                                        EU-uutisointi toimii hyvin           Muutos kolmessa vuodessa 

Kuvaa Ei hyvin, Kuvaa Paran- Huonon- Pysynyt
huonosti ei huonosti hyvin tunut tunut ennallaan

% % % N % % % N
Televisio 18 45 36 22 27 0 73 22
Valtakunnallinen radiokanava 25 42 33 12 9 0 91 11
Maakuntaradio 18 9 73 11 9 0 91 11
Paikallisradio 0 0 100 8 0 0 100 8
Verkkojulkaisu 18 12 71 17 44 19 38 16
Valtakunnallinen sanomalehti 15 50 35 20 11 16 74 19
Maakunnallinen sanomalehti 9 33 58 66 37 3 60 62
Aluelehti 13 18 70 40 33 5 63 40
Ilmaisjakelulehti 33 0 67 3 33 33 33 3
Yht.% 14 29 58 100 28 6 66 100
N 27 57 115 199 54 11 127 192  
 
Välineryhmäkohtaisten jakautumien perusteella tyytyväisimpiä ovat maakunnalliset ja 
alueelliset välineet sekä verkkojulkaisut. Huomattavasti vähäisempää tyytyväisyys EU-
uutisointiin on valtakunnallisissa viestimissä. Verkkojulkaisuissa sekä maakunnallisissa ja 
alueellisissa sanomalehdissä (tosin myös television vastaajienkin piirissä) katsotaan EU-
uutisoinnin parantuneen selkeästi useammin kuin huonontuneen.  
 
Taulukko 3.4b 
Vastaukset EU-uutisoinnin onnistuneisuutta koskeviin kysymyksiin 
osastoittain                                                                                                  
                                        EU-uutisointi toimii hyvin           Muutos kolmessa vuodessa 

Kuvaa Ei hyvin, Kuvaa Paran- Huonon- Pysynyt
huonosti ei huonosti hyvin tunut tunut ennallaan

Vastaajan osasto % % % N % % % N
Yleisjohto 0 27 73 15 27 7 67 15
Uutiset yleensä 18 20 63 80 32 6 62 79
Kotimaan ja politiikka 21 38 42 24 26 4 70 23
Talous 21 37 42 19 22 6 72 18
Ulkomaan uutiset 15 46 38 13 36 0 64 11
Urheilu 0 29 71 21 15 10 75 20
Kulttuuri 0 63 38 8 13 0 88 8
Muu 11 21 68 19 39 6 56 18
Yht.% 14 29 58 100 28 6 66 100
N 27 57 115 199 54 11 127 192  
 
Osastoista sellaiset kovan uutisoinnin ydinalueet kuin kotimaa ja politiikka, talous- ja 
ulkomaan uutiset ovat olleet vähiten tyytyväisiä ja osoittaneet suurinta kriittisyyttä STT:n 
EU-uutisointia kohtaan. Kulttuuritoimittajatkaan eivät ole olleet mitenkään erityisen 
tyytyväisiä, mutta syyt lienevät päinvastaiset. Kotimaan ja politiikan tai 
ulkomaantoimittajille aineistoa lienee mittavia määriä, ja ongelmana on sen vieraus 
ihmisten arjelle. Kulttuuritoimittajien katsanto ainakin edellisessä kyselyssä oli se, että 
kulttuuriaineistoa on liian vähän.  
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Kaikkiaan siis – toisin kuin edellisessä kyselyssä – reippaasti yli puolet vastaajista on ollut 
tyytyväisiä STT:n harjoittamaan EU-uutisointiin. Vähiten tyytyväisiä on oltu 
perinteellisissä valtakunnallisissa viestimissä – jotka tosin nojautunevat ensisijaisesti 
omaan EU-kirjeenvaihtajaverkkoonsa – kun taas verkkojulkaisuissa ja alueellisesti 
rajoittuneemmissa viestimissä tyytyväisyys on kovasti kohentunut. Osastoryhmistä 
kriittisiä tai varauksellisia ovat edelleen kovan uutisoinnin ydinalueet mutta laadun 
katsotaan poikkeuksetta kohentuneen.  
 
 
3.5 Koko maailman kattava uutisointi 
 
Käsityksiä uutisoinninkattavuudesta koko maailman mitassa tiedusteltiin väitteellä STT:n 
uutisointi kattaa riittävän hyvin maapallon kaikki kolkat. 
 
   Kaavio 3.7. Koko maailmaa koskeva uutisointi 
  ”STT:n uutisointi kattaa riittävän hyvin maapallon kaikki kolkat” 

0

10

20

30

40

50

60

Kuvaa huonosti Ei hyvin, ei huonosti Kuvaa hyvin

%

 
 
Aavistuksen yli puolet vastaajista (52 %) piti STT:n uutisointia riittävän kattavana koko 
maapalloa koskevaa uutisointia ajatellen. Viidennes oli sitä mieltä, ettei kattavuus ole 
oikein riittävää ja vajaa kolmannes (29 %) pidättäytyi ottamasta yleistä kantaa. Vastausten 
jakauma on STT:n kannalta myönteisempi kuin edellisellä kerralla: tuolloin pitkälti alle 
puolet vastaajista (42) % katsoi kattavuuden riittävän, kriittisten osuus on pysynyt samana.  
 
Vajaa viidennes (18 %) katsoi yleismaailmallisen kattavuuden kohentuneen viimeisen 
kolmen vuoden aikana, vajaa kymmenesosa (9 %) katsoi sen heikentyneen ja pitkälti yli 
kaksi kolmannesta (73 %) katsoi, että koko maapalloa ajatellen uutisointi on pysynyt 
ennallaan. 
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Taulukko 3.5a 
Vastaukset maapallon mittaista uutisointia koskeviin kysymyksiin 
välineryhmittäin                                                                                                   
                                        STT kattaa maapallon hyvin        Muutos kolmessa vuodessa                      

Kuvaa Ei hyvin, Kuvaa Paran- Huonon- Pysynyt
huonosti ei huonosti hyvin tunut tunut ennallaan

Väline % % % N % % % N
Televisio 33 24 43 21 14 5 81 21
Valtakunnallinen radiokanava 17 67 17 12 9 9 82 11
Maakuntaradio 18 18 64 11 0 0 100 10
Paikallisradio 0 0 100 8 0 0 100 8
Verkkojulkaisu 29 12 59 17 19 25 56 16
Valtakunnallinen sanomalehti 25 42 33 24 9 4 87 23
Maakunnallinen sanomalehti 16 29 56 63 25 8 67 63
Aluelehti 17 29 54 41 22 12 66 41
Ilmaisjakelulehti 33 0 67 3 33 33 33 3
Yht.% 20 29 52 100 18 9 73 100
N 40 57 103 200 35 18 143 196  
 
Kuten intuitiivisestikin on odotettavissa, valtakunnalliset välineet ovat olleet vähiten 
tyytyväisiä STT:n kykyyn olla läsnä maailman kaikilla kulmilla. Valtakunnallisten 
radiokanavien vastaajista vain pari on katsonut asiantilan tyydyttäväksi ja muissakin 
perinteellisissä valtakunnallisissa välineissä tyytyväisten osuus on selvästi alle puolet.   
 
Lähinnä maakunnallisissa (25 %) ja alueellisissa sanomalehdissä (22 %) on kohennusta 
kokeneita vastaajia enemmän kuin heikennystä kokeneita. Muissa ryhmissä osuudet ovat 
melko lailla tasoissa. Verkkojulkaisuissa tosin vastaajista ylipäänsä poikkeuksellisen moni 
katsoo muutoksia tapahtuneen ja niiden vastaajien osuus, jotka katsovat yleismaailmallisen 
kattavuuden heikentyneen on hieman suurempi kuin niiden, jotka arvioivat sen 
kohentuneen.  
 
Taulukko 3.5b 
Vastaukset maapallon mittaista uutisointia koskeviin kysymyksiin osastoittain 
                                              STT kattaa maapallon hyvin           Muutos kolmessa vuodessa 

Kuvaa Ei hyvin, Kuvaa Paran- Huonon- Pysynyt
huonosti ei huonosti hyvin tunut tunut ennallaan

Vastaajan osasto % % % N % % % N
Yleisjohto 0 14 86 14 21 7 71 14
Uutiset yleensä 19 33 49 80 18 14 68 79
Kotimaan ja politiikka 27 27 45 22 5 0 95 22
Talous 21 32 47 19 22 0 78 18
Ulkomaan uutiset 47 33 20 15 29 21 50 14
Urheilu 4 26 70 23 18 5 77 22
Kulttuuri 22 44 33 9 11 0 89 9
Muu 28 11 61 18 22 11 67 18

20 29 52 100 18 9 73 100
40 57 103 200 35 18 143 196  

 
Kuten jälleen arvata saattaa, STT:n uutisvälityksen yleismaailmallinen kattavuus saa eniten 
huutia ulkomaantoimittajilta. Heistä viidennes katsoo asiantilan tyydyttäväksi ja vajaat 
puolet pitää kattavuutta riittämättömänä. Ylipäänsä kaikki ”kovan uutisoinnin” ryhmät ovat 
varauksellisia, tosin myös kulttuuritoimittajat. 
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Kaikesta huolimatta kaikissa osastoryhmissä yleismaailmallisen kattavuuden on katsottu 
pikemminkin parantuneen kuin heikentyneen. Erityisesti ulkomaantoimittajat katsovat 
muutosta tapahtuneen, joskin käsitykset sen luonteesta vaihtelevat. Ne, jotka katsovat 
globaalin kattavuuden kohentuneen ovat ennen muuta maakuntalehtien 
ulkomaantoimittajia kun taas verkkojulkaisuista löytyy päinvastaista mieltä olevia 
ulkomaantoimittajia.  
 
Kaikkiaan on niin, että tässä kyselyssä STT:n ulkomaanuutisoinnin kattavuutta on arvioitu 
suopeammin kuin edellisessä kyselyssä. Tyytyväisten määrä on kuitenkin vain hiukan yli 
puolet. Erityisen tyytymättömiä ovat ulkomaantoimittajat – joskin lienee myös niin, että 
puoltolauseen saaminen heiltä on erityisen vaikeaa, ellei lähes mahdotonta.  
 
Vaikka selkeä valtaosa vastaajista (73 %) katsoo STT:n hoitaneen viime vuodet ulkomaan 
uutisointia yhtä tiheällä tai yhtä harvalla kammalla, on valtaosa niistä, jotka kokevat 
muutosta tapahtuneen, katsonut sen tapahtuneen parempaan suuntaan. Verkkojulkaisujen 
ulkomaantoimittajat ovat kuitenkin poikkeus: ainakin tähän kyselyyn sattuneista 
verkkojulkaisujen ulkomaantoimittajista verraten moni katsoo uutisoinnin 
yleismaailmallisen kattavuuden heikentyneen. 
 
 
3.6. Nopeus 
 
Aiemmissa kyselyissä on ollut niin, että mitä suurempi ja ”sähköisempi” välineryhmä, sitä 
hitaampana STT:n uutisvälitystä on pidetty. Ylipäätäänkin vastaajat ovat ilmaisseet 
varauksellisuutta STT:n uutisvälityksen nopeutta kohtaan. Ensimmäisessä kyselyssä 
(vuonna 2000) alle puolet piti STT:tä nopeana uutislähteenä, kahdessa myöhemmässä 
kyselyssä (vuosina 2002 ja 2004) STT:n nopeaksi arvioineiden määrä vaihteli 55 % – 59 % 
välillä. Asiaa selvitettiin tälläkin kertaa väittämällä, että STT:n uutisvälitys on oman 
toimitukseni tarpeisiin nähden nopeaa. 
 
Taulukko 3.8. STT:n uutisvälityksen nopeus 
”STT:n uutisvälitys on oman toimitukseni tarpeisiin nähden nopeaa” 
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Tällä kertaa vastausten kokonaisjakauma on STT:n kannalta aiempaa parempi: lähes kaksi 
kolmasosaa (64 %) katsoi, että nopeaa on. Se on kahdeksan prosenttiyksikköä enemmän 
kuin edellisellä kerralla. 15 % piti STT:tä edelleen hitaana – ja se on viisi prosentti-
yksikköä aiempaa vähemmän. Viidennes vastaajista vältti ottamasta selkeää kantaa.  
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Vajaa kolmannes (30 %) katsoi STT:n käyneen aiempaa nopeammaksi viimeksi kuluneen 
kolmen vuoden aikana, seitsemän prosenttia vastaajista katsoi uutisvälityksen hidastuneen 
ja vajaat kaksi kolmannesta (64 %) arveli tilanteen olevan ennallaan. Myönteisen 
muutoksen kokeneiden määrä on siis aika iso ja päinvastaista mieltä olevien aika pieni.  
 
Kaavio 3.6a 
Vastaukset STT:n uutisvälityksen nopeutta koskeviin kysymyksiin  
välineryhmittäin                                                                                                                             

                         Nopeus on riittävä                      Muutos kolmessa  vuodessa     
Kuvaa Ei hyvin, Kuvaa Paran- Huonon- Pysynyt

huonosti ei huonosti hyvin tunut tunut ennallaan
Väline % % % N % % % N
Televisio 18 32 50 22 27 5 68 22
Valtakunnallinen radiokanava 42 50 8 12 0 0 100 10
Maakuntaradio 9 9 82 11 36 9 55 11
Paikallisradio 0 13 88 8 43 0 57 7
Verkkojulkaisu 18 12 71 17 38 25 38 16
Valtakunnallinen sanomalehti 20 32 48 25 24 0 76 25
Maakunnallinen sanomalehti 7 15 78 68 38 3 59 68
Aluelehti 20 16 64 44 20 11 68 44
Ilmaisjakelulehti 0 33 67 3 33 33 33 3
Yht.% 15 20 64 100 30 7 64 100
N 32 43 135 210 61 14 131 206  
 
Valtakunnallisten sähköisten välineiden sekä valtakunnallisten sanomalehtien vastaajat 
ovat aiemmin moittineet STT:tä verkkaiseksi, kun muut välineryhmät ovat olleet selvästi 
tyytyväisempiä. Sama jako pätee tälläkin erää. Erityisesti valtakunnalliset radiokanavat 
pitävät STT:tä hitaana tai ovat vähintäänkin varauksellisia. Kuitenkin arviot ovat tällä 
kertaa aiempaa selvästi suopeampia näissäkin välineryhmissä. 
 
Myös muutosten suhteen valtakunnallisten radiokanavien toimittajat ovat kriittisimpiä: 
kaikissa muissa välineryhmissä STT:n uutisvälityksen katsotaan nopeutuneen, mutta 
valtakunnallisten radiokanavien vastaajat seisovat yhtenä miehenä sen kannan takana, ettei 
asia ole muuttunut miksikään. Myös verkkojulkaisujen vastaajat ovat jossain määrin 
kriittisiä. Moni heistä katsoo muutosta tapahtuneen, mutta muutoksen suunnasta ei vallitse 
yksimielisyyttä.  
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Taulukko 3.6b 
Vastaukset STT:n uutisvälityksen nopeutta koskeviin kysymyksiin 
osastoittain                                                                                                       
                                               Nopeus on riittävä                       Muutos kolmessa vuodessa 

Kuvaa Ei hyvin, Kuvaa Paran- Huonon- Pysynyt
huonosti ei huonosti hyvin tunut tunut ennallaan

Vastaajan osasto % % % N % % % N
Yleisjohto 13 19 69 16 27 7 67 15
Uutiset yleensä 15 24 61 80 30 13 57 79
Kotimaan ja politiikka 13 13 75 24 17 4 79 24
Talous 16 32 53 19 42 0 58 19
Ulkomaan uutiset 33 20 47 15 36 0 64 14
Urheilu 4 17 79 24 29 4 67 24
Kulttuuri 0 33 67 12 9 0 91 11
Muu 30 5 65 20 40 5 55 20
Yht.% 15 20 64 100 30 7 64 100
N 32 43 135 210 61 14 131 206  
 
Osastoittain kannat hajoavat huomattavasti vähemmän kuin välineryhmittäin. Arvattavaa 
kyllä ulkomaantoimittajista vain alle puolet pitää STT:tä riittävän nopeana uutislähteenä. 
Muissa ryhmissä vähintään puolet on tyytyväisiä vallitsevaan asiantilaan ja 
taloustoimittajia lukuun ottamatta ”tyytyväisyysaste” näissä muissa ryhmissä vähintäänkin 
lähentelee jo kahta kolmasosaa. Joissain tapauksissa se on reippaasti ylikin. Tämä pätee 
myös ryhmään ”muut” – mutta kyseisessä ryhmässä on sentään myös kolmasosa niitä, 
jotka katsovat STT:n edelleen toimivan vitkaan.  
 
Kaikissa osastoryhmissä niiden määrä, jotka näkevät STT:n uutisvälityksen nopeutuneen, 
on selkeästi suurempi kuin kehityksen päinvastaiseksi kokeneiden. Vaikkakin 
ulkomaantoimittajat ja taloustoimittajat ovat olleet kaikkein kriittisimpiä STT:n nopeuden 
suhteen, juuri nämä ryhmät ovat kuitenkin katsoneet huomattavan usein STT:n menneen 
tässä suhteessa eteenpäin.  
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3.7. Riippumattomuus 
 
Vastaajien käsityksiä STT:n riippumattomuudesta tiedusteltiin esittämällä väite STT on 
uutisoinnissaan ehdottoman riippumaton.  
 
Kaavio 3.9. STT:n uutisvälityksen riippumattomuus 
 ”STT on uutisoinnissaan ehdottoman riippumaton” 
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Edellisellä kerralla tähän kysymykseen tai väittämään reagoitiin tavalla, jota voisi STT:n 
kannalta luonnehtia keskinkertaiseksi tulokseksi: 64 % piti STT:n uutisointia 
riippumattomana. Erityisen varauksellisia olivat tuolloin ensinnäkin maakuntaradioiden 
vastaajat. Epäilin tuolloin taustalla olevan kokemuksen siitä, että STT:n uutisointi on 
kasvukeskushakuista ja keskittyy etelään. Toinen varauksellisuutta herättänyt seikka oli 
liian läheiseksi ja kritiikittömäksi koettu suhde lähteisiin.  Kuinka laajaa tällainen kritiikki 
todella oli, sitä on mahdoton sanoa. Olipa tai olivatpa syyt sitten mitkä tahansa, on 
riippumattomuuden saama arvio nyt huomattavasti aiempaa myönteisempi: melkein neljä 
viidennestä (78 %) katsoi STT:n todella olevan uutisoinnissaan riippumaton, viisi 
prosenttia oli päinvastaista mieltä. Vajaa viidennes (17 %) ei halunnut hyväksyä 
riippumattomuusväitettä mutta ei liioin kiistääkään sitä. Luvut alkavat lähestyä ihannetilaa. 
 
Muutoksia ei STT:n riippumattomuudessa ole juuri koettu tapahtuneen: lähes 90 % katsoo 
tilanteen pysyneen viime vuodet ennallaan. Siitä pienehköstä vastaajamäärästä, joka 
muutosta on kokenut, on kaksi kolmasosaa niitä, jotka katsovat riippumattomuuden 
pikemminkin heikentyneen kuin parantuneen. Koetun muutoksen vähäisyys ja sen 
”nettosuunta” on tietysti hiukan hämmästyttävä ja selittämätön ilmiö. 
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Taulukko 3.7a 
Vastaukset STT:n uutisvälityksen riippumattomuutta koskeviin kysymyksiin 
välineryhmittäin 
                                               STT:n uutisointi riippumatonta    Muutos kolmessa vuodessa 

Kuvaa Ei hyvin, Kuvaa Paran- Huonon- Pysynyt
huonosti ei huonosti hyvin tunut tunut ennallaan

Väline % % % N % % % N
Televisio 5 14 82 22 5 0 95 22
Valtakunnallinen radiokanava 0 50 50 12 0 0 100 11
Maakuntaradio 9 9 82 11 0 0 100 11
Paikallisradio 0 13 88 8 0 0 100 8
Verkkojulkaisu 6 18 76 17 0 31 69 16
Valtakunnallinen sanomalehti 4 20 76 25 8 4 88 26
Maakunnallinen sanomalehti 4 15 81 68 9 10 81 67
Aluelehti 7 14 79 43 0 9 91 44
Ilmaisjakelulehti 0 33 67 3 0 0 100 3
Yht.% 5 17 78 100 4 8 88 100
N 10 36 163 209 9 17 182 208  
 
Missään välineryhmässä ei mainittavassa määrin kiistetä STT:n riippumattomuutta. 
Varauksellisuutta kyllä esiintyy: valtakunnallisten radiokanavien vastaajista puolet katsoo, 
ettei kantaa voi ottaa yksinkertaisesti puolesta tai vastaan. Muissa välineryhmissä 
vähintään kaksi kolmasosaa hyväksyy ajatuksen STT:n riippumattomuudesta. 
 
Verkkotoimittajien piirissä on STT:n riippumattomuuden katsottu jollain tavoin 
vaarantuneen viime vuosina: kolmannes verkkotoimittajista vastaa havainneensa tällaista 
kehitystä. Lievää kriittisyyttä esiintyy myös maakuntalehdissä, koska kymmenesosa niiden 
vastaajista katsoo tilanteen huonontuneen – lähes saman verran näkee kyllä tilanteen 
parantuneenkin. Muissa ryhmissä jokseenkin kaikki ovat ajatelleet tilanteen pysyneen 
ennallaan.  
 
Taulukko 3.7b 
Vastaukset STT:n uutisvälityksen riippumattomuutta koskeviin kysymyksiin 
osastoittain   
                                              STT:n uutisointi riippumatonta    Muutos kolmessa vuodessa          

Kuvaa Ei hyvin, Kuvaa Paran- Huonon- Pysynyt
huonosti ei huonosti hyvin tunut tunut ennallaan

Vastaajan osasto % % % N % % % N
Yleisjohto 0 6 94 16 0 6 94 16
Uutiset yleensä 9 16 75 80 8 13 80 80
Kotimaan ja politiikka 4 29 67 24 0 4 96 24
Talous 0 15 85 20 5 0 95 19
Ulkomaan uutiset 13 13 73 15 0 8 92 13
Urheilu 0 13 88 24 0 13 88 24
Kulttuuri 0 10 90 10 8 0 92 12
Muu 0 30 70 20 5 5 90 20
Yht.% 5 17 78 100 4 8 88 100
N 10 36 163 209 9 17 182 208  
 
Osastoista kotimaan ja politiikan toimittajat ovat suhtautuneet varauksellisimmin STT:n 
riippumattomuuteen – joskin yli kaksi kolmasosaa tässäkin ryhmässä hyväksyy väitteen ja 
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vajaa kolmasosa on pidättäytynyt yksiselitteisestä kannanotosta. Samoin on laita ryhmässä 
”muu”. Muissa ryhmissä väitteen hyväksymisprosentti on jo aika korkea. 
 
Muutoksia STT:n riippumattomuudessa uumoillaan tapahtuneen lähinnä ryhmässä ”uutiset 
yleensä”. Viidennes heistä katsoo muutoksia tapahtuneen – suunnasta ei kylläkään ole 
yksimielisyyttä. Muuten pitkälti yli neljä viidesosaa katsoo tilanteen pysyneen ennallaan.  
 
Kaikkiaan STT saa riippumattomuudesta tässä kyselyssä varsin korkean arvosanan. 
Kriittistä näkökulmaa ovat tällä erää pitäneet yllä valtakunnallisten radiokanavien piiriin 
lukeutuvat vastaajat sekä verkkojulkaisuissa työskentelevät toimittajat. Riippumattomuus 
on asia, joka jäänee helposti hieman abstraktiksi (ellei esille tule konkreettisia 
väärinkäytöksiä tai räikeää ammattitaidon puutetta ilmentäviä esimerkkejä). Tähän 
kysymykseen vastattaessa voivat perusteet vaihdella ehkä vielä enemmän kuin moneen 
muuhun kysymykseen vastattaessa: yksi voi mieltää riippumattomuuden vain 
pyrkimykseksi tasapuolisuuteen eri intressitahojen ääneen päästämisessä, toinen voi 
kohdistaa katseensa siihen, pyritäänkö lähteisiin pitämään etäisyyttä tai kriittisyyttä, 
kolmas voi laajentaa käsitteen koskemaan aluepoliittisia aspekteja. STT:n uutisvälityksen 
riippumattomuutta arvioitiin tässä kyselyssä hyvin myönteisesti ja haluamatta mitenkään 
himmentää hyvää tulosta, on suuri houkutus olettaa, että asian abstraktisuudella ja sitä 
myötä peliin tulevalla sattumanvaraisuuden mahdollisuudella olisi silläkin osuutensa 
asiaan. Tuloksesta olisi joka tapauksessa syytä yrittää pitää kynsin hampain kiinni.  
 
 
3.8. Taustoitus 
 
Taustoitus on aina kuulunut ”viisi kärjessä” -ryhmään kysyttäessä mitä STT:ltä oikein 
halutaan. Ensimmäisessä kyselyssä STT:n harjoittama taustoitus sai murskakritiikin. 
Seuraavassa astuttiin iso askel eteenpäin vaikka tyytyväisten määrä ei tuolloinkaan noussut 
juuri 50 %:n paremmalle puolelle. Vuoden 2004 kyselyssä taustoitus sai jälleen aiempaa 
paremman arvion. Tällä kertaa väite STT taustoittaa uutistapahtumia hyvin” sai 
seuraavankaltaisen vastaanoton. 
 
Kaavio 3.10. Uutistapahtumien taustoitus 
”STT taustoittaa uutistapahtumia hyvin ja laajasti” 
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58 % vastaajista piti taustoitusta hyvänä, vajaa kymmenesosa oli päinvastaista mieltä ja 
kolmannes katsoi, ettei taustoituksen osalta kumpaakaan kantaa voi niellä sellaisenaan.  
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Tulos on hyvin samankaltainen kuin edelliselläkin kerralla, tuolloin 60 % piti taustoitusta 
hyvänä, 7 % kritisoi taustoitusta ja tasan kolmannes vältti ottamasta yleistävää kantaa.  
 
Kuten alussa jo todettiin, taustoitusta koskevat vastaukset muuttuivat kyselyissä 2000 – 
2004 kullakin kerralla myönteisemmiksi. Ihan sattumanvaraista tämä kehitys ei ilmeisesti 
ollut, sillä nyt peräti kolmannes vastasi kokeneensa parannusta taustoituksessa viimeisen 
kolmen vuoden aikana. Seitsemän prosenttia katsoi taustoituksen huonontuneen ja runsaat 
60 % oli sitä mieltä, että taustoitus on ollut viime vuodet laadultaan samanlaista, yhtä 
hyvää tai huonoa.  
 
Taulukko 3.8a 
Vastaukset uutistapahtumien taustoitusta koskeviin kysymyksiin 
välineryhmittäin 
                                                 STT taustoittaa hyvin                 Muutos kolmessa vuodessa 

Kuvaa Ei hyvin, Kuvaa Paran- Huonon- Pysynyt
huonosti ei huonosti hyvin tunut tunut ennallaan

Väline % % % N % % % N
Televisio 5 36 59 22 18 0 82 22
Valtakunnallinen radiokanava 8 33 58 12 25 0 75 12
Maakuntaradio 0 9 91 11 27 0 73 11
Paikallisradio 0 0 100 8 50 0 50 8
Verkkojulkaisu 24 41 35 17 33 27 40 15
Valtakunnallinen sanomalehti 12 36 52 25 32 8 60 25
Maakunnallinen sanomalehti 7 33 60 67 42 8 50 66
Aluelehti 7 41 52 44 27 7 66 44
Ilmaisjakelulehti 0 33 67 3 0 0 100 3
Yht.% 8 33 58 100 33 7 61 100
N 17 70 122 209 67 14 125 206  
 
Ne välineryhmät (poikkeuksena maakuntaradiot), joilla on omaa uutistuotantoa, ovat olleet 
arvioinneissaan verraten yksimielisiä: näissä välineryhmissä vain 52 % – 60 % vastaajista 
pitää taustoitusta onnistuneena (maakuntaradiossa tosin lähes kaikki tekevät niin). 
Varsinaisten uutisvälineiden (valtakunnallisten sähköisten välineiden ja kaikenkokoisten 
sanomalehtien) voisi siis tämän perusteella olettaa kaipaavan edelleen enemmän 
taustoitusta. Yhtä kaikki, lähes kaikki vastaajaryhmät katsovat taustoituksen kohentuneen 
selvästi. Vaikka esimerkiksi valtakunnalliset sanomalehdet ovat olleet jossain määrin 
varauksellisia arvioidessaan taustoituksen tilaa, kolmannes niiden vastaajista katsoo 
taustoituksen parantuneen. Verkkojulkaisut ovat jälleen poikkeus: välineryhmän vastaajien 
enemmistö katsoo taustoituksen laadun kyllä muuttuneen viime vuosina mutta mielipiteet 
jakautuvat sen suhteen, mikä on muutoksen suunta.  
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Taulukko 3.8b 
Vastaukset uutistapahtumien taustoitusta koskeviin kysymyksiin osastoittain  
                                               STT taustoittaa hyvin                  Muutos kolmessa vuodessa 

Kuvaa Ei hyvin, Kuvaa Paran- Huonon- Pysynyt
huonosti ei huonosti hyvin tunut tunut ennallaan

Vastaajan osasto % % % N % % % N
Yleisjohto 0 38 63 16 25 0 75 16
Uutiset yleensä 6 31 63 80 33 11 56 80
Kotimaan ja politiikka 9 26 65 23 24 10 67 21
Talous 5 40 55 20 32 5 63 19
Ulkomaan uutiset 20 27 53 15 33 7 60 15
Urheilu 4 42 54 24 42 0 58 24
Kulttuuri 9 27 64 11 27 0 73 11
Muu 20 40 40 20 40 5 55 20
Yht.% 8 33 58 100 33 7 61 100
N 17 70 122 209 67 14 125 206  
 
Osastoista muodostuu tavallaan kaksi blokkia: sellaiset alueet kuin talous, 
ulkomaanuutiset, urheilu ja ryhmä ”muu” suhtautuvat STT:n harjoittamaan taustoitukseen 
varauksellisemmin kuin muut osastot. Syyksi voisi ounastella yksinkertaisesti sitä, että 
kyseiset alueet ovat vaikeimmin taustoitettavissa: hyvien taustajuttujen laadinta talous- tai 
ulkomaantoimituksille tai yhtä hyvin urheilutoimituksille vaatinee aikaa ja tutkimustyötä. 
Kuitenkin juuri näissä varauksellisissa osastoissa erityisen moni on kokenut taustoituksen 
kohentuneen viimeisen kolmen vuoden aikana.  
 
Kaikkiaan taustoituksen tila saatujen vastausten perusteella koetaan samankaltaiseksi, kuin 
se oli edellisessäkin kyselyssä: varauksettoman tyytyväisiä siihen ei olla ja ”oikeat” 
uutisvälineet kaipaisivat ilmeisesti STT:ltä edelleenkin kohenevaa taustatyötä mutta suuri 
joukko vastaajia katsoo STT:n menneen tässä asiassa viime vuosien aikana selvästi 
eteenpäin. 
 
 
3.9. Aktiivisuus ja oma-aloitteisuus 
 
STT:n uutishankinnan aktiivisuutta ei suoritetuissa kyselyissä koskaan ole noteerattu kovin 
korkealle. Kyselystä toiseen arviot asiasta ovat kuitenkin parantuneet (ensimmäisellä 
kerralla noin 30 % katsoi STT: n olevan uutishankinnassaan oma-aloitteinen, kolmannella 
kerralla vuonna 2004 joukko oli noussut jo puoleen). Asiaa tiedusteltiin esittämällä väite 
STT on uutisten hankinnassaan aktiivinen ja oma-aloitteinen.  
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Kaavio 3.11. Aktiivisuus ja oma-aloitteisuus 
”STT on uutisten hankinnassaan aktiivinen ja oma-aloitteinen” 
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Tälläkin kertaa vajaa puolet (47 %) hyväksyi väitteen STT:n uutishankinnan 
aktiivisuudesta ja oma-aloitteisuudesta, runsas viidennes (22 %) oli päinvastaista mieltä ja 
vajaa kolmannes (31 %) vastasi asiantilan olevan jotakin siltä väliltä. STT:tä passiivisena 
pitävien osuus on edelliskertaan verrattuna selvästi noussut (osuus vuonna 2004 oli 13 %).  
 
Taulukko 3.9a 
Vastaukset uutishankinnan aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta koskeviin 
kysymyksiin välineryhmittäin 
                                               STT aktiivinen ja aloitteellinen    Muutos kolmessa vuodessa                          

Kuvaa Ei hyvin, Kuvaa Paran- Huonon- Pysynyt
huonosti ei huonosti hyvin tunut tunut ennallaan

% % % N % % % N
Televisio 18 27 55 22 14 5 81 21
Valtakunnallinen radiokanava 25 33 42 12 0 18 82 11
Maakuntaradio 18 36 45 11 27 0 73 11
Paikallisradio 0 25 75 8 57 0 43 7
Verkkojulkaisu 24 24 53 17 13 31 56 16
Valtakunnallinen sanomalehti 35 27 38 26 28 12 60 25
Maakunnallinen sanomalehti 22 25 52 67 32 6 62 66
Aluelehti 14 49 37 43 27 11 61 44
Ilmaisjakelulehti 67 0 33 3 0 33 67 3
Yht.% 22 31 47 100 25 10 64 100
N 45 65 99 209 52 21 131 204  
 
Välineryhmäkohtaisten vastausten perusteella voi varovasti arvailla, että vastaajat niistä 
välineistä, joilla on omaa uutishankintaverkostoa, odottaisivat jotain ”perustyön” ylittävää 
panosta. Alueelliset tai paikalliset välineryhmät saattavat tietysti nekin pitää STT:n 
toimintaa pikemminkin rutiinihakuisena kuin innovatiivisena, mutta mukana voi olla myös 
alueellisen syrjäytymisen kokemuksesta kumpuavaa varauksellisuutta. Pidemmälle 
tulkinnoissa pääsee vain keskustelemalla toimittajien kanssa.  
 
Yli kolmannes vastaajista on kokenut aktiivisuudessa ja aloitteellisuudessa tapahtuneen 
muutosta viimeisten kolmen vuoden aikana. Valtaosassa välineryhmistä muutoksen 
katsotaan olleen positiivinen. Valtakunnallisissa radiokanavissa kuitenkin kaikki (eli 
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molemmat) niistä, jotka katsovat muutosta tapahtuneen katsovat sen olleen menoa 
passiivisempaan suuntaan. Myös verkkotoimittajien keskuudessa on enemmän niitä, jotka 
näkevät STT:n olleen laiskistumaan päin, (sama pätee tietenkin myös ilmaisjakelulehtiin, 
mutta ryhmän pienuuden vuoksi asiaa ei kannattane noteerata sen kummemmin). Muilta 
osin muutoksen saldo on positiivinen. Sinänsä on tietysti epävarmaa, kuinka tärkeäksi 
STT:n uutishankinnan aktiivisuus ja aloitteellisuus koetaan. Vastaajien odotuksia 
kysyttäessä se ei yleensä nouse kovin korkealle ja joukossa lienee niitäkin, jotka 
katsoisivat kunnollisen perustyön riittävän luotettavuuden ylläpitämiseksi. 
 
Taulukko 3.9b 
Vastaukset uutishankinnan aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta koskeviin 
kysymyksiin osastoittain 
                                                STT aktiivinen ja aloitteellinen   Muutos kolmessa vuodessa                         

Kuvaa Ei hyvin, Kuvaa Paran- Huonon- Pysynyt
huonosti ei huonosti hyvin tunut tunut ennallaan

% % % N % % % N
Yleisjohto 25 38 38 16 0 13 87 15
Uutiset yleensä 20 33 47 79 32 14 54 79
Kotimaan ja politiikka 21 42 38 24 17 13 71 24
Talous 25 30 45 20 17 0 83 18
Ulkomaan uutiset 20 33 47 15 38 8 54 13
Urheilu 13 21 67 24 17 13 71 24
Kulttuuri 27 36 36 11 18 9 73 11
Muu 30 15 55 20 45 0 55 20
Yht.% 22 31 47 100 25 10 64 100
N 45 65 99 209 52 21 131 204  
 
Osastot jakautuvat oikeastaan kolmeen ryhmään. Yleisjohto, kotimaan ja politiikan 
toimittajat sekä kulttuuritoimittajat ovat olleet varauksellisia ja osin kriittisiäkin. 
Taloustoimittajat, ulkomaantoimittajat sekä toimittajat ryhmästä ”uutiset yleensä” ovat 
olleet ”puoliksi tyytyväisiä” samalla kun karkeasti ottaen viidennes niiden vastaajista 
kritisoi ja kolmannes ei katso voivansa ottaa kumpaakaan yleistystä omakseen. Ryhmässä 
”muut” ja erityisesti urheilutoimittajien keskuudessa on sitten muita enemmän STT:n 
aktiiviseksi ja aloitteelliseksi noteeraavia (edellisten joukossa on tosin myös kolmannes 
kriitikoita). 
 
Muutosta havainneiden joukossa saldo on yleisjohdon vastaajia lukuun ottamatta 
positiivinen. Erityisen selvästi näin on ulkomaantoimittajien keskuudessa sekä ryhmässä 
”muut”.  
 
Erityisen aktiivisena ja aloitteellisena uutislähteenä STT:tä ei pidetä, eikä siltä sitä 
ensisijaisesti ehkä odotetakaan. Kysymys on varmaan myös resurssien suuntaamisesta. 
Muutosta asiassa on kuitenkin verraten moni kokenut ja tällöin STT:n on useimmin 
katsottu tulleen hiukan aiempaa aloitteellisemmaksi.  
 
 
3.10. Kriittisyys ja analyyttisyys 
 
Kriittisyys ja analyyttisyys ovat piirteitä, joista ainakaan ensiksi mainittua ei vastaajien 
julkilausutuissa odotuksissa ole asetettu korkealle (seitsemän prosenttia vastaajista piti sitä 
niin tärkeänä, että sijoitti sen ”viiden parhaan” joukkoon). Kovin korostetusti ei näiden 
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piirteiden ole myöskään nähty esiintyvän STT:n uutisoinnissa. Vastaamista saattaa osaltaan 
haitata myös se, että vaikka käsitteet viittaavatkin samaan suuntaan, ne eivät välttämättä 
palaudu toisiinsa. Käsiteanalytiikka ei toisaalta liene keskeisiä seikkoja, joita mietitään 
vastattaessa kyselytutkimuksiin toimitustyön keskellä. Asiaa yhtä kaikki tutkittiin 
väittämällä, että Kriittisyys ja analyyttisyys leimaavat STT:n uutisointia. 
 
Kaavio 3.12 Kriittisyys ja analyyttisyys STT:n uutisoinnissa 
 ”STT:n uutisointia leimaavat kriittisyys ja analyyttisyys” 
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Neljännes (25 %) piti STT:n uutisointia kriittisenä ja analyyttisenä, vajaa kolmannes 
(30 %) taas oli sitä mieltä, että moiset ominaisuudet puuttuvat STT:n uutisvälityksestä, ja 
suurin yksittäinen vastaajaryhmä (45 %) pidättäytyi yleistyksistä. Jakauman profiili on 
täsmälleen samanlainen kuin edellisessä kyselyssä: myös tuolloin useimmat vastaajat 
pidättyivät ottamasta kantaa väitteen hyväksi tai sitä vastaan ja niitä, jotka katsoivat, 
etteivät kriittisyys ja analyyttisyys kuulu STT:n uutisvälityksen keskeisiin ominaisuuksiin, 
oli hiukan enemmän kuin päinvastaista mieltä olevia. Kuitenkin on niin, että ”ei hyvin, ei 
huonosti” -vastanneiden määrä on selvästi supistunut ja sekä STT:tä kriittisenä ja 
analyyttisenä pitävien että päinvastaista mieltä olevien määrä on kasvanut. Niinpä STT:tä 
on pitänyt kriittisenä ja analyyttisenä useampi kuin kertaakaan aiemmin suoritettujen 
kyselyjen aikana. Samalla päinvastaista mieltä olevien määrä on kasvanut vielä enemmän.  
 
Muutoksia koskevaan kysymykseen annetut vastaukset ovat samansuuntaiset: vaikka 
ylivoimainen valtaosa (83 %) kokee tilanteen pysyneen ennallaan, on muutosta 
havainneiden joukossa enemmistö niitä (11 % kaikista vastanneista), jotka katsovat 
asiantilan ”huonontuneen” (6 % vastasi tilanteen ”parantuneen”). Termit ”parantua” ja 
huonontua” eivät ehkä ole tässä yhteydessä parhaita mahdollisia, sillä ei ole aivan selvää, 
miten vastaajat esillä olevia hyveitä STT:n toiminnassa arvottaisivat eli mitä he tässä 
suhteessa STT:ltä haluaisivat.  
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Taulukko 3.10a 
Vastaukset uutishankinnan kriittisyyttä ja analyyttisyyttä koskeviin 
kysymyksiin välineryhmittäin 
                                               STT kriittinen ja analyyttinen      Muutos kolmessa vuodessa                          

Kuvaa Ei hyvin, Kuvaa Paran- Huonon- Pysynyt
huonosti ei huonosti hyvin tunut tunut ennallaan

% % % N % % % N
Televisio 23 50 27 22 5 5 91 22
Valtakunnallinen radiokanava 42 42 17 12 0 8 92 12
Maakuntaradio 9 55 36 11 0 9 91 11
Paikallisradio 25 25 50 8 13 0 88 8
Verkkojulkaisu 35 35 29 17 6 31 63 16
Valtakunnallinen sanomalehti 52 40 8 25 4 19 77 26
Maakunnallinen sanomalehti 21 45 33 66 9 6 85 66
Aluelehti 34 55 11 44 7 11 82 44
Ilmaisjakelulehti 67 0 33 3 0 0 100 3
Yht.% 30 45 25 100 6 11 83 100
N 63 94 51 208 13 22 173 208  
 
Erityisen konformistisena STT:n toimintaa ovat pitäneet valtakunnallisten sanomalehtien ja 
valtakunnallisten radiokanavien vastaajat. Tämä ei ehkä ole sattumaa. Valtakunnallisista 
sanomalehdistä osa on avoimen poliittisia ja ne lienevät – perustellusti tai ei – muita 
kohtaan piirun verran kriittisempiä kuin sitoutumattomat uutislähteet. Tv-uutisten 
katveessa radion uutistoimitukselle on politiikan uutisoinnissa ehkä jäänyt tilaa sellaiselle 
sanomiselle, jota ei tv-uutisista niin usein tapaa – luultavimmin siksi, että tv-uutiset ovat 
maan yleisintä yleisjulkisuutta ja siksi tulenarempi areena kuin mikään muu. STT:n 
uutisvälitys saattaa tätä taustaa vasten näyttää varovaiselta valtakunnallisten sanomalehtien 
ja radiokanavien näkökulmasta.  
 
Muutosta arvioitiin paikallisradioita lukuun ottamatta kussakin välineryhmässä siten, että 
STT:n toiminta olisi muuttunut pikemminkin kritiikittömään kuin kriittiseen suuntaan. 
Huomattavan usein tätä mieltä ovat verkkotoimittajat. Silti aivan ylivoimainen valtaosa 
vastaajista katsoo asiantilan pysyneen entisellään. 
 
Taulukko 3.10b 
Vastaukset uutishankinnan kriittisyyttä ja analyyttisyyttä koskeviin 
kysymyksiin osastoittain 
                                              STT kriittinen ja analyyttinen     Muutos kolmessa vuodessa                            

Kuvaa Ei hyvin, Kuvaa Paran- Huonon- Pysynyt
huonosti ei huonosti hyvin tunut tunut ennallaan

% % % N % % % N
Yleisjohto 25 44 31 16 0 0 100 16
Uutiset yleensä 31 49 20 80 10 16 74 80
Kotimaan ja politiikka 38 29 33 24 4 9 87 23
Talous 26 47 26 19 5 5 89 19
Ulkomaan uutiset 27 33 40 15 7 20 73 15
Urheilu 25 54 21 24 0 8 92 24
Kulttuuri 18 55 27 11 0 0 100 11
Muu 42 42 16 19 10 5 85 20
Yht.% 30 45 25 100 6 11 83 100
N 63 94 51 208 13 22 173 208  
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Osastoryhmien vastauksista pistää silmään, että tavallisesti niin kriittiset 
ulkomaantoimittajat ovat kaikkein useimmin noteeranneet STT:n kriittiseksi ja 
analyyttiseksi (kuitenkin viidennes heistä myös katsoo linjan lipsuneen kolmena viime 
vuotena). Myös kotimaan toimittajat poikkeavat hiukan muista sikäli, että ryhmässä on 
otettu kantaa puolesta ja vastaan enemmän kuin muualla. Kaikkein hampaattomimpana 
STT:tä ovat pitäneet vastaajat ryhmästä ”muu”. 
 
Muutoksia kriittisyydessä ja analyyttisyydessä – ja ennen muuta siis konformistisempaan 
suuntaan – ovat nähneet lähinnä toimittajat ryhmässä ”uutiset yleensä” sekä 
ulkomaantoimittajat. 
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4. Yhteenveto 
 
Käsillä olevassa kyselyssä tiedusteltiin ensinnäkin sitä, mitä vastaajat STT:ltä odottavat 
sekä miten nämä odotukset toteutuvat. Lisäksi eräiden väittämien avulla otettiin selkoa 
siitä, miten vastaajat STT:n uutisvälityksen eri puoliin suhtautuvat. 
 
I 
 
Vastaajat halusivat STT:n uutisvälitykseltä samaa kuin aiemminkin: viisi tärkeimmäksi 
noteerattua ominaisuutta ovat edelleen luotettavuus, nopeus, aiheiden kattavuus, taustoitus 
ja riippumattomuus. Kolmen ensimmäisen osalta järjestys on sama kuin se on ollut 
aiemminkin. Taustoituksen mainitsi nyt kuitenkin selvästi aiempaa useampi, ja niinpä 
taustoituksen ja riippumattomuuden järjestys vaihtui edellisen eduksi. 
 
Vastaajia pyydettiin myös antamaan kouluarvosana mainittujen piirteiden toteutumisesta 
(taustoitusta lukuun ottamatta). Arvosanojen kokonaiskeskiarvoksi tuli 8,1(mikä on 
kymmenystä vähemmän kuin edellisvuonna). Luotettavuuden keskiarvoksi tuli 8,4, 
nopeuden 8 ja riippumattomuuden 8,5. Näiltä osin arvot ovat joko samat kuin aiempina 
vuosina tai poikkeavat niistä vain yhden kymmenyksen suuntaan tai toiseen. Näin pieni 
vaihtelu voi hyvin olla silkkaa sattumaa. Kattavuuden osalta vaihtelu on suurempaa: sen 
kokonaisarvosanaksi tuli 7,6 mikä on kolme kymmenystä vähemmän kuin edellisessä 
kyselyssä (ja sama kuin sitä edeltävässä). On sinänsä täysi arvoitus, miksi kattavuuden 
saama arvosana nousi vuonna 2004 hieman ja laski 2005 takaisin vuoden 2002 tasolle. 
Terminä ”kattavuus” on kuitenkin hieman monitulkintainen arvioitavaksi. Se sisältää 
ainakin alueellisen kattavuuden, aiheiden kattavuuden tai niiden yhdistelmän ja tämä 
tulkintaperspektiivin epämääräisyys voi tuoda asiaan omaa häilyväisyyttään.  
 
II 
 
STT:n suoritusta arvioitiin myös vastaajille esitettyjen, STT:tä ja sen toimintaa kuvaavien 
väittämien avulla. Näiden väittämien kuvaamat seikat jakautuvat vastausten perusteella 
neljään ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään liittyvistä seikoista STT suoriutuu hyvin tai 
erittäin hyvin. Kriteerinä on tällöin se, että noin kolme neljäsosaa vastaajista on katsonut 
väitteen kuvaavan STT:tä hyvin tai erittäin hyvin. Toiseen luokkaan kuuluvat seikat, joiden 
suhteen STT:n toiminnan voi ajatella olevan jokseenkin tai melko hyvällä tolalla. Tähän 
ryhmään kuuluvat asiat, joiden osalta noin kaksi kolmasosaa vastaajista on antanut 
puoltolauseensa. Jonnekin tyydyttävän ja välttävän rajoille sijoittuvat taas asiat, joiden 
suhteen noin puolet vastaajista on tyytyväisiä. Muutamat väittämät käsittelevät asioita, 
joita ei voi arvottaa niin yksiselitteisesti kuin kolmeen edelliseen ryhmään kuuluvia asioita. 
Niistä muodostuu tämän yhteenvedon neljäs luokka. 
 
1. Sellaisia asioita, joista STT:n voi ajatella suoriutuvan hyvin tai erittäin hyvin ovat 
luotettavuus, riippumattomuus ja tiedottaminen omasta toiminnasta. Näiden asioiden 
katsoi olevan kunnossa kutakuinkin kolme neljännestä tai suurempikin osa vastaajista. 
Luotettavuuden osalta lähes neljä viidesosaa ja riippumattomuuden osalta pitkälti yli neljä 
viidesosaa katsoi asian lisäksi olleen vakaasti hyvällä tolalla viime vuodet. Se osa 
vastaajista, joka arvioi luotettavuudessa tai riippumattomuudessa tapahtuneen muutosta 
viime vuosien aikana, jakaantui suhteellisen tasaisesti parannusta ja huononnusta 
kokeneiden leireihin. Tiedottamisen taas vajaat puolet katsoi jopa parantuneen viime 
vuosina. 
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Kriittisenä huomautuksena voidaan todeta, että verkkojulkaisujen vastaajakunnassa on 
jonkin verran vastaajia, jotka syystä tai toisesta katsovat kehityskulun olleen 
luotettavuuden ja riippumattomuuden osalta taantuvaa. Sama pätee luotettavuuden osalta 
myös valtakunnallisiin sanomalehtiin.  
 
2. Nopeus on arvo, joka toteutuu STT:n uutisvälityksessä melko hyvin. Noin kaksi 
kolmasosaa vastaajista katsoi STT:n nopeuden vastaavan riittävän hyvin osastojensa 
tarpeisiin. Lisäksi vajaa kolmannes katsoi nopeuden kohentuneen viimeisen kolmen 
vuoden aikana. Toki STT:n nopeutta arvioitiin hyvin vaihtelevasti: yli neljä viidesosaa 
valtakunnallisten radiokanavien vastaajista suhtautui joko varauksellisesti tai avoimen 
kriittisesti STT:n nopeuteen tietolähteenä, kun taas maakunnallisten sanomalehtien 
vastaajista hiukan alle neljä viidesosaa katsoi vauhdin riittävän. Kaiken kaikkiaan on 
karkeasti ottaen niin, että mitä suurempi väline tai toimitus, sitä varauksellisempi se on 
STT:n nopeuteen tietolähteenä. Kaikissa väline- ja osastoryhmissä katsottiin kuitenkin 
kohennusta tapahtuneen (pienenä poikkeuksena ilmaisjakelulehdet, joista peräisin olevien 
vastaajien määrä on minimaalisen pieni). Sinänsä on hyvä muistaa, että jossain on myös 
raja, jonka jälkeen nopeuden lisääminen alkaa heikentää ainakin luotettavuutta.  
 
3. Alueellinen kattavuus kotimaassa, kattavuus maailmanmitassa, taustoitus ja EU-
uutisointi muodostavat oman ryhmänsä. Puolet tai runsaat puolet vastaajista (50 % – 
60 %) katsoo näiden seikkojen olevan hyvällä mallilla, mikä voisi johtaa luonnehdintaan 
”ei hyvin, ei huonosti”.  Yli kaksi kolmannesta vastaajista (70 %) katsoo alueellisen 
kattavuuden kotimaassa pysyneen ennallaan viimeisten vuosien ajan. Muutosta kokee siis 
tapahtuneen kolmannes mutta käsitykset sen suunnasta hajoavat yhtä suuriksi leireiksi.  
Samoin on kattavuuden laita maailmanlaajuisesti: lähes kolme neljännestä katsoo, ettei 
siinä ole tapahtunut muutoksia viimeisen kolmen vuoden aikana. Ne taas, jotka kokevat 
sellaista tapahtuneen, jakautuvat tasaisesti parannusta ja heikennystä kokeneisiin. 

 
Taustoitukseen ja EU-uutisointiin pätee, että valtaosa vastaajista (60 % - 66 %) katsoo 
asiaintilan pysyneen ennallaan mutta muutoksia kokeneiden suhteellisen suuresta joukosta 
valtaosa katsoo asiaintilan kohentuneen. Erityisesti tämä pätee taustoitukseen, jonka tasan 
kolmannes näki kohentuneen viimeisen kolmen vuoden aikana. Erityisesti sanomalehdet 
kaipaisivat ilmeisesti edelleen ja enemmän uutistapahtumien hyvää taustoitusta.  
 
4. Oman ryhmänsä muodostavat lopulta aktiivisuus ja oma-aloitteisuus sekä kriittisyys 
ja analyyttisyys. Alle puolet vastaajista katsoi näiden piirteiden olevan leimallisia STT:n 
uutisvälitykselle. Kriittisyyden ja analyyttisyyden osalta näin katsoi vain neljännes. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita sitä, että STT olisi epäonnistunut. Nämä seikat eivät ole 
vastaajakunnan preferensseissä kovin korkealla, ja on kysymys sinänsä, pidetäänkö 
vallitsevaa asiantilaa hyvänä vai huonona. Miten sitten lieneekin, valtaosa ajattelee 
aktiivisuuden ja oma-aloitteisuuden sekä kriittisyyden ja analyyttisyyden ”asteen” 
pysyneen viime vuodet ennallaan (edellisessä tapauksessa näin tekee kaksi kolmasosaa ja 
jälkimmäisessä yli neljä viidennestä). Ero on kuitenkin siinä, että muutosta kokeneista 
selvä enemmistö katsoo aktiivisuuden ja oma-aloitteisuuden lisääntyneen STT:n 
uutisvälityksessä kun taas kriittisyyden ja analyyttisyyden on katsottu pikemminkin 
vähentyneen. 
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Liite 1 
 
STT:N ARVIONTILOMAKE TOIMITTAJILLE  
 
Arvioi STT:n uutisvälitystä ensisijaisesti oman työsi ja osastosi näkökulmasta.  
 
I STT omassa työssäsi  
 
1. Kuinka usein olet työssäsi tekemisissä STT:n tarjonnan kanssa?  

1. useita kertoja päivässä  
2. miltei jokaisena työpäivänä  
3. satunnaisesti 
4. ei lainkaan  

 
2. Millä kielellä olevaa aineistoa seuraat ensisijaisesti?  

1. suomenkielistä  
2. ruotsinkielistä  

 
3. Mitä STT:n osastoja seuraat säännöllisesti?  

1. kotimaa  
2. politiikka  
3. talous  
4. ulkomaat  
5. urheilu  
6. kulttuuri  
7. viihde  

 
4. Kuinka usein olet antanut STT:n toimitukselle palautetta sen välittämistä jutuista?  

1. en koskaan  
2. harvemmin kuin kerran vuodessa  
3. muutaman kerran vuodessa  
4. kuukausittain  
5. viikoittain  

 
5. Miten STT:ssä on mielestäsi suhtauduttu toimittajien kyselyihin ja palautteeseen?  

1. kiinnostuneesti  
2. vaihtelevasti  
3. välinpitämättömästi  

 
II Yleiset arviot STT:stä  
 
Miten hyvin seuraavat väitteet kuvaavat mielestäsi yleisesti STT:tä?   
(1=ei lainkaan, 2=varsin huonosti, 3=ei hyvin eikä huonosti, 4=pitää paikkansa suurimmaksi osaksi, 5=pitää 
täysin paikkansa)  
 
6. STT tiedottaa päivittäisestä toiminnastaan hyvin.  
      1   2   3   4   5  
6.a. Onko tiedottaminen kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana (1) parantunut, (2) huonontunut, vai (3) 
pysynyt ennallaan? 
   
7. STT:n uutisten paikkansapitävyyteen voi nykyisin luottaa kaikissa tilanteissa.  
      1   2   3   4   5  
7.a. Onko luotettavuus kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana (1) parantunut, (2) huonontunut, vai (3) 
pysynyt ennallaan? 
 
8. STT:n uutisaiheiden valikoima kotimaassa on alueellisesti riittävän kattava.  
      1   2   3   4   5  
 
8.a. Onko alueellinen kattavuus kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana (1) parantunut, (2) huonontunut, 
vai (3) pysynyt ennallaan? 
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9. STT:n EU:ta koskeva uutisointi täyttää oman välineeni tarpeet hyvin. 
      1   2   3   4   5 
9.a. Onko EU:ta koskeva uutisointi kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana (1) parantunut, (2) 
huonontunut, vai (3) pysynyt ennallaan? 
 
10. STT:n uutisointi kattaa riittävän hyvin maapallon kaikki kolkat.  
      1   2   3   4   5  
10.a. Onko globaali kattavuus kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana (1) parantunut, (2) huonontunut, vai 
(3) pysynyt ennallaan? 
 
11. STT:n uutisvälitys on oman toimitukseni tarpeisiin nähden nopeaa.  
      1   2   3   4   5  
11.a. Onko nopeus kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana (1) parantunut, (2) huonontunut, vai (3) pysynyt 
ennallaan? 
 
12. STT on uutisoinnissaan ehdottoman riippumaton.  
      1   2   3   4   5  
12.a. Onko riippumattomuus kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana (1) parantunut, (2) huonontunut, vai 
(3) pysynyt ennallaan? 
 
13. STT taustoittaa uutistapahtumia hyvin ja laajasti.  
      1   2   3   4   5  
13.a. Onko taustoittaminen kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana (1) parantunut, (2) huonontunut, vai (3) 
pysynyt ennallaan? 
   
14. STT on uutisten hankinnassaan aktiivinen ja oma-aloitteinen.  
      1   2   3   4   5  
14.a. Onko STT:n aktiivisuus ja oma-aloitteisuus kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana (1) parantunut, 
(2) huonontunut, vai (3) pysynyt ennallaan? 
 
15. STT:n uutisointia leimaavat kriittisyys ja analyyttisyys.  
      1   2   3   4   5  
15.a. Onko STT:n uutisoinnin kriittisyys ja analyyttisyys kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana (1) 
parantunut, (2) huonontunut, vai (3) pysynyt ennallaan? 
 
16. Mitä seuraavista kriteereistä pidät toimituksesi tai oman työsi kannalta kaikkein keskeisimpänä? Merkitse 
niistä kolme tärkeintä (ei tarvitse laittaa tärkeysjärjestykseen).  
 

1. luotettavuus  
2. aiheiden kattavuus  
3. maantieteellinen kattavuus  
4. nopeus  
5. riippumattomuus  
6. taustoitus  
7. aktiivisuus  
8. kriittisyys  
9. joku muu, mikä?   

   
Minkä kouluarvosanan (4-10) antaisit STT:lle seuraavien arvojen toteutumisesta?   
 
17. Luotettavuus  
      4   5   6   7   8  9   10  
18. Nopeus  
      4   5   6   7   8  9   10  
19. Kattavuus  
      4   5   6   7   8  9   10  
20. Riippumattomuus  
      4   5   6   7   8  9   10  
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III Taustamuuttujat  
 
21. Sukupuoli:  

1. nainen  
2. mies  

   
22. Asema toimitusorganisaatiossa:  

1. päätoimittaja tai toimituspäällikkö  
2. uutispäällikkö tai toimituksen esimies  
3. toimitussihteeri, tuottaja tai suunnittelija  
4. käsittelevä ja/tai kirjoittava toimittaja  
5. juontaja tai uutisankkuri  
6. muu, mikä?   

  
23. Olen työskennellyt alalla:  

1. alle vuoden  
2. 1 - 3 vuotta  
3. 4 - 5 vuotta  
4. 6 - 10 vuotta  
5. yli 10 vuotta  

   
24. Osasto tai aihepiiri, jossa työskentelen:  

1. yleisjohto  
2. uutiset yleensä  
3. kotimaan uutiset  
4. politiikka  
5. talous  
6. ulkomaan uutiset  
7. urheilu  
8. päivyri tai vastaava osasto  
9. kulttuuri  
10. viikonvaihde  
11. erikoistoimitus, mikä?   
12. muu, mikä?   

   
25. Tiedotusväline, jossa työskentelen:  

1. televisio  
2. valtakunnallinen radiokanava (ei maakuntaradio)  
3. maakuntaradio  
4. paikallisradio  
5. verkkojulkaisu  
6. valtakunnallinen sanomalehti  
7. maakunta- tai aluelehti  
8. ilmaisjakelulehti  
9. muu, mikä?   

   
26. Vastaa seuraavaan kysymykseen vain, jos olet töissä sanomalehdessä: Lehden levikki, päivittäinen 
irtomyynti tai jakelu on:  

1. yli 100 000  
2. 50 000 - 100 000  
3. 30 000 - 50 0000  
4. alle 30 000  

   
27. Palautetta kysymyslomakkeesta: Ilmenikö lomakkeen täyttämisessä erityisiä vaikeuksia? Olivatko 
annetut vaihtoehdot pielessä? Jäikö jotakin oleellista kysymättä?  
  
   
28. Viestimen nimi:    
   
Kiitos vastauksestasi!  
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Liite 2 
Kyselyyn osallistuneet välineet sekä vastaajien määrät 
 
 
Valtakunnalliset sähköiset viestimet  34 
Yle: Radion uutistoimitus  
Yle: Radion ruotsinkielisen kanavan uutistoimitus 
Yle: Tv-uutiset 
Yle: Aamu-tv  
Yle: Urheiluruutu 
MTV3: Uutistoimitus 
MTV3: Huomenta Suomi 
MTV3: Tulosruutu 
TV4: Uutistoimitus 
Radio Nova 
 
 
Ylen maakuntaradiot   11 
Kainuun Radio 
Lahden Radio 
Pohjanmaan Radio 
Tampereen Radio 
Radio Itä-Uusimaa 
Radio Keski-Suomi 
Radio Perämeri 
Radio Savo 
Satakunnan Radio 
 
 
Paikallisradiot    8 
Pohjois-Savon paikallisradio 
Radio Dei:  
Radio Kajaus:  
Radio Manta 
Ramona:  
Radio RFM 
Radio Pori:  
Radio West: 
    
  
Valtakunnalliset sanomalehdet  26 
Uutispäivä Demari    
Helsingin Sanomat 
Hufvudstadsbladet 
Iltalehti 
Ilta-Sanomat  
Kansan Uutiset 
Kauppalehti 
Taloussanomat 
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Maakuntalehdet   68 
Aamulehti 
Etelä-Suomen Sanomat 
Etelä-Saimaa  
Hämeen Sanomat 
Ilkka  
Kaleva 
Karjalainen  
Keskisuomalainen 
Lapin Kansa 
Pohjalainen  
Satakunnan Kansa 
Savon Sanomat 
Turun Sanomat 
 
 
Aluelehdet    44 
Aamuposti 
Borgåbladet     
Forssan Lehti   
Iisalmen Sanomat 
Itä-Häme  
Itä-Savo 
Jakobstads Tidning 
Kainuun Sanomat 
Keski-Uusimaa 
Koillis-Häme  
Koillissanomat  
Kouvolan Sanomat 
Kymen Sanomat 
Länsi-Savo 
Länsi-Suomi  
Länsi-Uusimaa 
Pohjolan Sanomat 
Raahen Seutu 
Suomenmaa  
Österbottningen    
Warkauden Lehti 
Vasabladet 
Västra Nyland 
Åbo Underrättelser 
 
 
Verkkojulkaisut    17   
Aamulehden verkkotoimitus 
Helsingin Sanomien verkkotoimitus 
MTV3  
Startel 
Verkkouutiset  
Yle 24 
 
 
Ilmaisjakelulehdet   3 
Uutislehti 100 
Metrolehti     
 
 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




