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1. JOHDANTO

Koronapandemia on nostanut esiin tiedontuotannon ja tiedon leviämisen monimutkaisuuden ja 
tiedon epävarmuuden keskellä olemisen sekä asiantuntijatiedon haastamisen. Vaikka ammattimaisen 
uutismedian rooli on ollut merkittävä, tietoa pandemiasta ja sen ehkäisystä ja hoidosta ovat tarjonneet 
myös lukuisat muut viralliset ja epäviralliset lähteet. Tässä raportissa kokoamme yhteen kyselytut-
kimuksissa saatua uutta tietoa ja ymmärrystä tiedonvälittäjien rooleista koronapandemian aikana sekä 
tavoista, joilla kansalaiset hankkivat ja arvioivat kriisitietoa ja tiedonvälittäjien rooleja.

Raportti on tehty osana tutkimusta, joka käsittelee koronapandemiaa ja kriisitiedon ekosysteemiä. 
Tutkimuksen on rahoittanut Helsingin Sanomain Säätiö ja sen toteuttavat Helsingin, Tampereen ja 
Turun yliopistot. Tutkimushankkeessa tapaustutkimuksen kohteeksi on valittu Oulun seutukunta, 
joka on 250 000 asukkaallaan pohjoisen Suomen suurin kaupunkikeskus (2020). Kuten suurimmassa 
osassa seutukuntia, väestömäärä on Oulun seutukunnassakin kääntymässä 2030-luvun puolivälissä 
laskuun. Oulun paikalliseen mediaekosysteemiin on viime vuosina syntynyt useita uusia, perinteisen 
uutismedian ulkopuolisia toimijoita. Kehityksestä huolimatta perinteisen median asema paikallisessa 
mediaekosysteemissä on kuitenkin edelleen Suomessa vahva suhteessa verrokkimaihin (Newman et 
al. 2020). Oulun koronakriisitiedon paikallinen ekosysteemi tarjoaakin näin hedelmällisen aineiston 
ymmärtää kriisitiedon tuottamista ja leviämistä kontekstissa, jossa tiedon tuottajia on entistä enem-
män. Se myös auttaa ymmärtämään, millaisiksi Suomen paikalliset mediaekosysteemit voivat kehittyä 
tulevaisuudessa, jos perinteisen median ulkopuoliset toimijat vahvistuvat.

Tässä raportissa esittelemme suomalaisen uutismedian, sanoma-, paikallis- ja kaupunkilehtien,  
päätoimittajille  sekä tapaustutkimuksemme Oulun seutukunnan yleisölle suunnattujen kyselytutki-
musten tuloksia. Uutismedian päätoimittajien kyselyssä selvitettiin koronapandemiaan liittyen pai-
kallisen median ja viestinnän moninaisuutta, verkottuneisuutta ja dynamiikkaa. Yleisötutkimuksella 
pyrittiin vastaamaan siihen, mistä ihmiset ovat hankkineet ja miten he ovat levittäneet tietoa viruksen 
leviämisestä, paikallisista rajoituksista ja rokotuksista, millainen rooli paikallisella medialla ja sen eri 
muodoilla on ollut heille pandemian aikana sekä siitä, miten he ovat osallistuneet koronaa koskevaan 
keskusteluun.
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2. AINEISTO JA METODI

Raportti perustuu kahden kyselytutkimuksen aineistoon. Molemmat kyselyt on tehty keväällä 
2022, ja niiden kysymykset ovat osittain samoja.

Ensimmäinen kysely oli suunnattu Suomessa ilmestyvien sanoma-, paikallis- ja kaupunkilehtien 
sekä valikoitujen erikoislehtien päätoimittajille ja se toteutettiin Webropol-kyselytyökalulla 18.2.–
14.4.2022 välisenä aikana. Tavoitteena oli selvittää suomalaisen uutismedian päätoimittajien näke-
myksiä ja kokemuksia koronauutisoinnista ja -tiedonvälityksestä. Kutsuja osallistua kyselyyn lähetetti-
in 267 ja vastauksia saatiin yhteensä 66 kappaletta. Kyselyn vastausaste oli 25 prosenttia, mitä voidaan 
pitää kohtuullisena. Kyselyyn vastanneista henkilöistä lähes kaikki, 97 prosenttia, olivat päätoimittajia. 
Vastaajien joukossa oli lisäksi muutamia henkilöitä, jotka toimivat samanaikaisesti päätoimittajana ja 
toimitusjohtajana.

Vastaajien edustamista julkaisuista kaksi kolmasosaa (64 %) oli paikallislehtiä. Ilmais- ja kau-
punkilehtiä edustavien vastaajien osuus oli viidennes (21 %). Noin joka kymmenes (11 %) vastaaja oli 
päivälehdestä.

Kuvio 1. Vastaajien edustaman julkaisun tyyppi, n = 66
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Vastaajista hieman yli kymmenesosa edusti Uudellamaalla (12 %) olevaa ja yhtä suuri osa Varsinais-
Suomessa (11 %) ilmestyvää julkaisua. Vastauksia saatiin yhtä maakuntaa lukuun ottamatta kaikista 
Manner-Suomen maakunnista. Lähes puolet (45 %) julkaisuista ilmestyy ensisijaisesti yhden kunnan 
alueella. Vajaa viidesosa (17 %) julkaisuista on maakunnallisia ja valtakunnallisena itseään pitäviä jul-
kaisuja oli vain muutama.

Kuvio 2. Vastaajien edustaman julkaisun ilmestymisalue, n = 66

Yleisökyselyn toteutti Taloustutkimus. Tavoitteena oli selvittää Oulun seudun 18–79-vuotiaiden 
asukkaiden näkemyksiä ja suhtautumista koronapandemiaviestintään. Kysely toteutettiin sähköisenä 
kyselynä internet-paneelissa ja vastaukset kerättiin 10.4.–16.5.2022 välisenä aikana. Vastaajia oli 
yhteensä 506. Kokonaistuloksen osalta tilastollinen virhemarginaali on keskimäärin noin +/- 4 
%-yksikköä. Vastaukset on painotettu sukupuolen ja iän mukaan kohderyhmää vastaavaksi. Tulosten 
tilastollinen merkitsevyys testattiin T-testin avulla. Kyselyyn osallistuneista 85 prosenttia asui Oulussa 
ja loput  Kempeleen, Muhoksen,  Limingan ja Tyrnävän kunnissa. Kyselyyn vastanneista puolet (50 
%) oli miehiä ja puolet (49 %) naisia. Suurimman ikäryhmän muodostivat 35–49-vuotiaat, joita oli 
neljännes (26 %) vastaajista. Lähes yhtä suuren ryhmän (23 %) muodostivat 50–64-vuotiaat. 
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Kuvio 3. Oulun seudun yleisökyselyn vastaajat ikäryhmittäin, n = 506

Vastaajista hieman yli neljänneksellä (27 %) oli yliopisto- tai korkeakoulutasoinen koulutus.  Noin 
viidenneksellä kyselyyn osallistuneista oli joko ammatti-, tekninen- tai kauppakoulutasoinen koulutus 
(21 %) ja yhtä suurella osalla opistotasoinen koulutus (18 %). Noin joka seitsemännellä vastaajalla oli 
joko toisen asteen yleissivistävä lukiokoulutus tai ammattikorkeakoulukoulutus (13 %). 
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Kuvio 4. Oulun seudun yleisökyselyn vastaajat koulutustason mukaan, n = 506

Noin kolmannes vastaajista ilmoitti äänestäneensä viime kunnallisvaaleissa SDP:tä. Noin joka kah-
deksas (12 %) kyselyyn osallistuneista oli äänestänyt perussuomalaisia. Seuraavina tulivat vasemmis-
toliitto, kokoomus ja keskusta, joiden kunkin osuus oli 8 prosenttia. Noin joka seitsemäs (14 %) vastaaja 
oli oman ilmoituksensa mukaan jättänyt äänestämättä viime kunnallisvaaleissa. 
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3. TULOKSET

Käymme tässä luvussa ensin läpi suomalaisen uutismedian päätoimittajille tehdyn kyselyn pää-
tulokset ja sen jälkeen Oulun seudun yleisökyselyn päätulokset, minkä jälkeen käsittelemme näiden 
kahden kyselyn tulosten välisiä suurimpia eroja ja yhtäläisyyksiä.

3.1 KYSELY SUOMALAISEN UUTISMEDIAN PÄÄTOIMITTAJILLE

3.1.1 KORONAUUTISOINNIN JA -TIEDONVÄLITYKSEN MERKITTÄVIMMÄT TIEDONLÄHTEET

Kyselystä selviää, että päätoimittajien näkemyksen mukaan muiden kuin heidän itsensä edustami-
en julkaisujen lisäksi koronauutisia ja -tiedonvälitystä tarjonneiden tietolähteiden kirjo on ollut varsin 
laaja ilmestymispaikkakunnasta riippumatta. Useimmin mainittiin päivälehdet (85 %) sekä kuntien ja 
kaupunkien erilaiset julkaisut (73 %). Päivälehtien yhteydessä vastaajat mainitsivat useimmiten oman 
maakuntansa ykköslehdet. Sen lisäksi päätoimittajat mainitsivat usein myös Helsingin Sanomat ja il-
tapäivälehdet. Kaksi kolmasosaa vastaajista mainitsi perinteisistä tiedotusvälineistä myös radion (68 
%), television (67 %) sekä viranomaisten viestinnän (65 %). Radion yhteydessä esille nousivat erityisesti 
Ylen kanavat, televisiosta Yle ja MTV. Yli puolet (60 %) vastaajista mainitsi myös sosiaalisen median. 
Selvästi tavanomaisin sosiaalisen median kanavista oli vastaajien mainintojen perusteella Facebook.
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Kuvio 5. Mitkä muut tietolähteet kuin edustamanne julkaisu ovat tarjonneet ilmestymisalueellanne koronauutisia ja 
-tiedonvälitystä?, n = 63

Päätoimittajia pyydettiin myös arvioimaan sitä, kuinka merkittäviä eri tietolähteet ovat olleet ko-
ronauutisoinnissa ja -tiedonvälityksessä heidän edustamansa julkaisun ilmestymisalueella.  Kaikkein 
merkittävimpänä tietolähteenä pidettiin paikallis- ja päivälehtiä (4,1). Lähes yhtä merkittävänä tie-
tolähteenä päätoimittajat pitivät viranomaisten viestintää (4,0). Viranomaisviestinnässä esille nousivat 
erityisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), aluehallintovirastot (AVI) sekä sairaanhoitopiirit. 
Sosiaalista mediaa piti melko tai erittäin merkittävänä alle puolet (44 %) vastaajista. Sosiaalisen me-
dian kanavista päätoimittajien vastauksista nousi esille erityisesti Facebook. Puolet (50 %) kyselyyn 
vastanneista päätoimittajista piti ilmais- ja kaupunkilehtien merkitystä joko melko tai täysin merki-
tyksettömänä. Näkemykset ilmais- ja kaupunkilehtien roolista vaihtelivat sen mukaan, mitä julkaisua 
vastaaja itse edusti. Ilmais- ja kaupunkilehtien päätoimittajista suuri enemmistö (71 %) piti niiden roolia 
vähintään melko merkittävänä, mutta paikallislehtien päätoimittajista kolme neljäsosaa (74 %) piti il-
mais- ja kaupunkilehtien roolia melko tai täysin merkityksettömänä. Television koronauutisoinnissa 
ja -tiedonvälityksessä vastauksista nousi erityisen merkittäväksi Ylen rooli, mutta myös MTV3 keräsi 
useita mainintoja. Radion osalta vastauksissa selvästi eniten mainintoja keräsivät Ylen valtakunnalliset 
ja alueelliset radiokanavat. Kuvioon 6 ja taulukkoon 1 on merkitty, kuinka merkittäviä eri tiedonlähteet 
ovat kyselyyn vastanneiden päätoimittajien näkemyksen mukaan olleet.
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Kuvio 6. Päätoimittajien näkemys eri tietolähteiden merkityksestä heidän edustamansa julkaisun  ilmestymisalueen 
koronauutisoinnissa ja -tiedonvälityksessä, n = 66

Taulukko 1. Päätoimittajien näkemys eri tietolähteiden merkityksestä heidän edustamansa julkaisun  ilmestymis-
alueen koronauutisoinnissa ja -tiedonvälityksessä, n = 66 

3.1.2 MEDIAN TEHTÄVÄT KORONAUUTISOINNISSA JA -TIEDONVÄLITYKSESSÄ
Päätoimittajien näkemyksiä heidän edustamiensa julkaisujen tehtävästä koronauutisoinnissa ja tie-

donvälityksessä kartoitettiin kyselyssä viidentoista väittämän avulla. Eri julkaisutyyppejä edustavien 
vastaajien näkemykset heidän edustamansa julkaisun sisällöstä ja tavoitteesta eivät pääsääntöisesti 
poikenneet merkittävästi toisistaan. Päätoimittajien vastausten perusteella tärkeimmäksi tehtäväksi 
nousi ilmestymisalueen asukkaiden palveleminen (4,9). Erittäin tärkeiksi tehtäviksi arvioitiin myös 
paikallisten asukkaiden koronakriisiin liittyvien kokemusten esille tuominen (4,5), viranomaisten 
jakaman tiedon välittäminen ilmestymisalueen asukkaille (4,5), koronaan liittyvien asioiden ja ilm-
iöiden ihmisläheinen käsittely (4,4) sekä paikallisen yhteisöllisyyden rakentaminen ja tukeminen (4,4). 
Sen sijaan päätoimittajien näkemykset siitä, onko heidän edustamansa julkaisun tehtävä tarkastella 
kriittisesti muun median toimintaa koronakriisissä, olivat selvästi jakautuneet. Yli kolmannes (38 %) 
päätoimittajista oli vähintään melko eri mieltä ja toinen kolmannes (33 %) vähintään melko samaa 
mieltä tämän väittämän kanssa, kolmas kolmannes (29 %) ei ollut samaa eikä eri mieltä. 
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Kuvio 7. Päätoimittajien näkemys heidän edustamansa julkaisun tehtävästä koronauutisoinnissa ja -tiedonvälityk-
sessä, n = 66

Taulukko 2. Päätoimittajien näkemys heidän edustamansa julkaisun tehtävästä koronauutisoinnissa ja -tiedonväli-
tyksessä, n = 66 

Päätoimittajien näkemyksiä koronauutisoinnin ja -tiedonvälityksen toteutuneista sisällöistä 
Suomessa kartoitettiin kahdentoista väittämän avulla. Yhdeksän kymmenestä (92 %) vastaajasta  oli 
sitä mieltä, että koronauutisointi on nojannut tieteelliseen tietoon. Kolme neljästä päätoimittajasta koki, 
että koronauutisointi ja -tiedonvälitys on tarjonnut ratkaisuja jokapäiväisen elämän ongelmiin (75 %) 
sekä välttänyt tarkistamattoman tiedon julkaisemista (74 %). Nämä vastaukset ovat hyvin linjassa sen 
kanssa, mitä päätoimittajat pitivät journalististen julkaisujen tehtävinä. 

Hieman yli viidennes (22 %) vastaajista oli sitä mieltä, että koronauutisointi ja -tiedonvälitys on 
ainakin jossain määrin ollut kritiikitöntä viranomaisten toimintaa kohtaan. Kun päätoimittajat toisessa 
kysymyksessä varsin suurella joukolla näkivät journalistisen median tehtäväksi tarkastella kriittisesti 
päättäjien ja viranomaistoimintaa (kuvio 7 ja taulukko 2), voidaan nähdä että mahdollisesti osa vas-
taajista ei ole tyytyväisiä tämän itse asetetun tehtävän toteutumiseen. Lisäksi noin joka seitsemäs pää-
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toimittaja oli kokenut koronauutisoinnin ja -tiedonvälityksen jossain määrin sisällöltään yksipuoliseksi 
(15 %) tai poliittisesti värittyneeksi (14 %).

Kuvio 8. Päätoimittajien näkemys koronauutisoinnista ja -tiedonvälityksestä Suomessa, n = 65

Taulukko 3. Päätoimittajien näkemys koronauutisoinnista ja -tiedonvälityksestä Suomessa, n = 65

3.2 YLEISÖKYSELY OULUN SEUDUN ASUKKAILLE

3.2.1 MEDIAN KÄYTTÖ JA YLEINEN LUOTTAMUS MEDIAAN

Oulun seudun asukkaille tehdyn yleisökyselyn tulokset osoittavat, että luottamus mediaan on ko-
ronauutisoinnissa ja -tiedonvälityksessä varsin vahva. Selvä enemmistö, 71 prosenttia, kyselyyn vas-
tanneista oli melko tai samaa mieltä kysyttäessä, voivatko he yleisesti ottaen luottaa koronauutisiin 
ja -tiedonvälitykseen Suomessa. Luku on hyvin samansuuntainen kuin Reuters-instituutin kyselytut-
kimuksessa yleisestä luottamuksesta uutismediaan – Suomessa luottamus on vahvinta kaikista tutki-
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tuista maista (Uutismedia verkossa 2022). Yhden ikäryhmän vastaajien näkemys median koronauuti-
soinnin ja -tiedonvälityksen luotettavuudesta oli kuitenkin selvästi negatiivisempi. 25–34-vuotiaista 
vastaajista peräti kolmannes (34 %) oli täysin eri mieltä väittämän kanssa, joka koski sitä, kokiko vas-
taaja yleisesti ottaen voivansa luottaa koronauutisiin ja -tiedonvälitykseen Suomessa. Lisäksi samasta 
ikäryhmästä yli kolmannes (37 %) piti päivälehtien roolia koronauutisoinnissa ja -tiedonvälityksessä 
merkityksettömänä ja samoin yli kolmannes (38 %) piti paikallislehtienkin roolia melko merki-
tyksettömänä.

Kuvio 9. Uskon, että voin yleisesti ottaen luottaa koronauutisiin ja -tiedonvälitykseen Suomessa, n = 506

Kyselyyn vastanneista toinen puoli  (47 %) on maksanut ja toinen puoli (51 %) ei ollut maksanut 
uutissisällöstä verkossa tai tilattavana painettuna lehtenä viimeksi kuluneen vuoden aikana. Mie-
histä yli puolet (59 %) oli maksanut uutissisällöstä, kun taas naisilla vastaava osuus oli vain noin kol-
mannes (35 %). Ikäryhmään 18–24-vuotiaat kuuluneista vastaajista lähes kolme neljäsosaa (71 %) ei 
ollut maksanut uutissisällöstä viimeksi kuluneen vuoden aikana. Vastaajista, joilla oli yliopistotason 
koulutus, kolme neljäsosaa (73 %) oli maksanut uutissisällöstä viimeisen vuoden aikana. Ehkä hieman 
yllättäenkin vastaava osuus oli ammattikorkeakoulusta valmistuneilla vain neljännes (25 %). Toisen 
asteen koulutuksen (ammatti-, tekninen- tai kauppakoulukoulutus) saaneista vastaajista vieläkin har-
vempi, vain viidennes (21 %) oli maksanut uutissisällöstä. Yhden hengen talouksista kaksi kolmasosaa 
(68 %) ei ole maksanut uutissisällöstä verkossa tai tilattavana painettuna lehtenä viimeisen vuoden ai-
kana, kun sen sijaan kahden hengen talouksista talouksista selvästi yli puolet (61 %) on maksanut uutis-
sisällöstä. Alhaisimman tuloluokan (alle 20 000 euroa vuodessa) talouksista vain joka yhdeksäs (11 %) 
on maksanut viimeisen vuoden aikana uutissisällöstä. Korkeimpien tuloluokkien talouksista, 60 000 
euroa vuodessa (78 %)  ja yli 80 000 euroa vuodessa (84 %) ansaitsevista, noin neljä viidesosaa on 
maksanut uutissisällöstä viimeksi kuluneen vuoden aikana. Sisällöistä maksavien yleisöjen saaminen 
lienee haasteellista uutismedialle myös tulevaisuudessa, kun esimerkiksi yksin asuvien määrä kasvaa. 



KORONAPANDEMIA, KRIISITIETO JA MEDIA 18

Tilastokeskuksen mukaan yksinasuminen on ollut kasvussa jo pitkään: vuoden 2021 lopussa Suomessa 
oli lähes 1,3 miljoonaa yksinasuvaa. 30–64-vuotiaistakin yli puoli miljoonaa asuu yksin.

3.2.2 ERI TIETOLÄHTEIDEN ROOLI KORONAUUTISOINNISSA JA -TIEDONVÄLITYKSESSÄ

Kyselyyn vastanneet Oulun seudun asukkaat pitivät viranomaisviestintää keskimäärin tärkeimpä-
nä tiedonlähteenään koronapandemiasta. Yli kaksi kolmasosaa (72 %) piti viranomaisviestintää melko 
tai erittäin merkittävänä tietolähteenään.

Eri tietolähteiden rooli vaihteli vastaajien kesken erityisesti iän mukaan, mutta myös muilla taus-
tatekijöillä kuten koulutuksella on vastausten perusteella yhteys näkemyksiin tiedonlähteiden merkit-
tävyydestä. Kriittisimmin tiedonlähteisiin suhtautuivat 25–34-vuotiaat. Tästä ikäryhmästä selvästi yli 
kolmannes (37 %) piti päivälehtien roolia koronauutisoinnissa  ja -tiedonvälityksessä merkityksettö-
mänä (kts. kuvio 11). Samasta ikäryhmästä reilu kolmannes (38 %) piti paikallislehtienkin roolia melko 
merkityksettömänä. Opistotason koulutuksen saaneet pitävät sekä erityisesti päivälehtien että myös 
paikallislehtien roolia selvästi merkityksettömämpänä kuin muut vastaajaryhmät. Ilmais- ja kaupun-
kilehtien merkitystä koronauutisoinnissa ja -tiedonvälityksessä pidettiin kaikissa ikäryhmissä ja koulu-
tustasosta riippumatta vähäisenä, ainoastaan korkeimmin koulutettujen joukossa näitä tiedonlähteitä 
pidettiin merkityksellisempinä kuin muissa vastaajaryhmissä. Ikäryhmissä 18–24 (24 %) ja 35–48 (28 
%) oli eniten sosiaalista mediaa erittäin merkittävänä pitäviä vastaajia. Ehkä hieman yllättäen päivä- 
ja paikallislehtien merkitystä vähäisimpinä pitäneiden 25–34-vuotiaiden ikäryhmästä vain kuusi pro-
senttia piti sosiaalista mediaa merkittävänä tiedonlähteenä koronapandemiasta. Tästä ikäryhmästä 
viidennes (20 %) piti sosiaalista mediaa täysin merkityksettömänä  ja toinen viidennes (22 %) melko 
merkityksettömänä. Tässä ikäryhmässä suhtautuminen oli kriittisintä myös viranomaisten tiedonväli-
tykseen korona-asioissa. Yleisesti ottaen vastaajien keskuudessa viranomaisviestinnän rooli kuitenkin 
nähtiin tärkeäksi, ja erityisen tärkeänä sitä pitivät vanhimmat vastaajat.

Television merkitys koronauutisoinnissa ja -tiedonvälityksessä oli suurin vanhimmissa ikäryhmis-
sä. Lisäksi ehkä hieman yllättäen myös lähes puolet (46 %) korkeimmin koulutetuista eli yliopisto- tai 
korkeakoulututkinnon suorittaneista vastaajista piti television merkitystä erittäin suurena.

Kuvio 10. Oulun seudun yleisön arviot eri tietolähteiden merkityksestä  koronauutisoinnissa ja -tiedonvälityksessä, 
n = 506
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Taulukko 4. Oulun seudun yleisön arviot eri tietolähteiden merkityksestä koronauutisoinnissa ja -tiedonvälityk-
sessä, n = 506

Tiedonlähteiden merkittävyyden lisäksi kysyimme niiden luotettavuudesta. Vastaajien koulutus-
taustalla näyttäisi olevan vaikutusta heidän näkemykseensä maakunnan ykköslehden Kalevan luotet-
tavuudesta. Yhdeksän kymmenestä korkeimmin koulutetuista, eli yliopisto- tai korkeakoulutason kou-
lutuksen saaneesta, vastaajasta piti Kalevaa vähintään melko luotettavana ja selvästi yli puolet (61%) 
erittäin luotettavana. Opistotasoisen koulutuksen saaneista sitä vastoin lähes puolet (46 %) piti Kalevaa 
epäluotettavana.

Vastaajat, jotka eivät luottaneet koronauutisiin ja tiedonvälitykseen, suhtautuivat epäilevästi myös 
sanomalehti Kalevaan. Näistä vastaajista puolet (49 %) piti Kalevaa epäluotettavana. Koronauutisiin ja 
tiedonvälitykseen luottaneista sitä vastoin puolet (48 %) piti Kalevaa erittäin luotettavana ja yhdeksän 
kymmenestä vähintään melko luotettavana. Ehkä hieman yllättäen sanomalehti Kalevaa epäluotet-
tavana pitävien vastaajien osuus (19 %) oli suurempi uutissisällöstä viimeisen vuoden aikana maksa-
neiden vastaajien keskuudessa kuin sellaisten vastaajien, jotka eivät olleet maksaneet uutissisällöstä. 
Vastaajista, jotka eivät olleet maksaneet uutissisällöstä viimeksi kuluneen vuoden aikana vain viisi 
prosenttia piti sanomalehti Kalevaa epäluotettavana.

Kuvio 11. Oulun seudun yleisön arvio ikäryhmittäin sanomalehti Kalevan luotettavuudesta koronauutisoinnissa ja 
-tiedonvälityksessä, n = 506
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Vaikka monet vastaajat pitivät sosiaalisen median merkittävyyttä tiedonlähteenä itselleen pienenä, 
joillekin se oli tärkeä. Samaan tapaan jakautui myös se, missä määrin vastaajat näkivät tietyt paikalliset 
Facebook-ryhmät luotettaviksi tai epäluotettaviksi. Noin puolet vastaajista piti Facebook-ryhmiä Oulun 
puskaradio, Puskaradio Oulun seutu ja Pohjois-Suomen koronakriittiset vähintäänkin melko epäluo-
tettavina. Toisaalta noin viidennes piti näitä ryhmiä melko tai erittäin luotettavina. Hieman yllät-
täen viidennes (27 %) korkeimmin koulutetuista piti Puskaradio Oulun seutua erittäin luotettavana. 
25–34-vuotiasta noin puolet (47 %) piti Pohjois-Suomen koronakriittiset -Facebook-ryhmää erittäin 
epäluotettavana.

Uudempia kaupunkimedioita (Mun Oulu, Kaupunni, Urbo, Mustread) pidettiin yleisesti ottaen 
melko luotettavina. Ne tunnetaan ilmeisesti huonoiten vanhemmissa ikäryhmissä, sillä näissä ryhmis-
sä korostui En osaa sanoa -vastausten suuri osuus.

Kuvio 12. Oulun seudun yleisön arvio eri tietolähteiden luotettavuudesta koronauutisoinnissa ja -tiedonvälityksessä, 
n = 506

Taulukko 5. Oulun seudun yleisön arvio eri tietolähteiden luotettavuudesta koronauutisoinnissa ja -tiedonvälityk-
sessä, n = 506

Paikallisella medialla vastaajat näkivät olevan useita tärkeitä tehtäviä koronatiedon välittämisessä 
ja uutisoinnissa. Viranomaistiedon välittämistä sekä virheellisten tietojen oikaisua pidettiin tärkeim-
pinä tehtävinä. Lähes yhtä tärkeiksi nähtiin paikallisen yhteisöllisyyden rakentaminen ja tukeminen, 
tiedotusvälineen ilmestymisalueen asukkaiden palvelu, viranomaisten ja päättäjien toiminnan tukemi-
nen, arjen ratkaisujen tarjoaminen sekä koronaan liittyvien asioiden käsittely ihmisläheisesti. Näistä 
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väittämistä jokseenkin tai täysin samaa mieltä oli vähintään kaksi kolmasosaa vastaajista.
Palvelutehtävää sekä viranomaisten ja päättäjien toiminnan tukemista pitivät erityisen tärkeänä 

kahteen vanhimpaan ikäryhmään kuuluvat vastaajat. Lisäksi samoja tehtäviä pitivät muita tärkeäm-
pänä yliopisto- tai korkeakoulututkinnot suorittanneet ja ne jotka ylipäätään olivat sitä mieltä, että 
koronauutisiin ja tiedonvälitykseen voi luottaa. Median tehtävä “välittää viranomaisten jakamaa tie-
toa ilmestymisalueensa asukkaille” oli myös tärkein vanhimmille ikäryhmille sekä tiedonvälitykseen 
luottaville.

Vastaajat, jotka luottivat koronauutisointiin ja -tiedonvälitykseen, pitivät myös median tekemää 
ana lysointia ja kommentointia merkittävänä. Tähän ryhmään kuuluvista vastaajista kaksi kolmasosaa 
(65 %) oli melko tai täysin samaa mieltä tämän väittämän kanssa. Sen sijaan vastaajista, jotka eivät 
luottaneet koronauutisiin ja tiedonvälitykseen, lähes puolet (46 %) oli melko tai täysin eri mieltä siitä, 
että paikallisen median tehtävä olisi analysoida ja kommentoida koronauutisointia ja -tiedonvälitystä. 
Lisäksi vastaajien koulutustasolla näyttäisi olevan vaikutusta. Yliopisto- tai korkeakoulututkinnon 
suorittaneista neljä viidesosaa (80 %) piti tätä tärkeänä. Opistotasoisen koulutuksen vastaajista sen si-
jaan puolet (48 %) oli melko tai täysin eri mieltä siitä, että paikallisen median tehtävä on analysoida ja 
kommentoida koronapandemiaa ja sen hoitamista.

Miesten ja naisten näkemyksissä oli eroja esimerkiksi siitä, onko paikallisen median tehtävä ko-
ronauutisoinnissa ja -tiedonvälityksessä auttaa käsittelemään koronaan liittyviä tunteita. Miehistä 
neljännes (23%) oli vähintään melko eri mieltä tämän väittämän kanssa. Naisilla vastaava osuus oli 
vain kolme prosenttia. Miehistä noin joka yhdeksäs (11 %) ja naisista joka viides (22 %) oli täysin samaa 
mieltä tämän väittämän kanssa. Opistotasoisen koulutuksen saaneista vastaajista kaksi viidesosaa (41 
%) oli vähintään melko eri mieltä tämän väittämän kanssa. Yliopisto- tai korkeakoulututkinnon suorit-
taneilla vastaava osuus oli vain kuusi prosenttia.

Miesten ja naisten näkemykset siitä, onko paikallisen median tehtävä koronauutisoinnissa ja -tie-
donvälityksessä rohkaista ihmisiä osallistumaan keskusteluun ja julkiseen toimintaan, poikkeavat 
jonkin verran toisistaan. Naiset näkivät julkiseen keskusteluun osallistamisen keskimäärin  tärkeäm-
mäksi kuin miehet. Miehistä yli neljännes (29 %) oli melko tai täysin eri mieltä tämän väittämän kans-
sa. Naisilla vastaava osuus oli vain kuusi prosenttia (täysin eri mieltä 0 %). Toisin päin katsottuna mie-
histä 13 %  ja naisista 30 % oli täysin samaa mieltä tämän väittämän kanssa. Kolme neljäsosaa (74 %) 
korkeimmin koulutetuista (yliopisto/korkeakoulu) oli melko tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa. 
Vastaajista, jotka eivät luottaneet koronauutisiin ja tiedonvälitykseen, puolet (51 %) oli melko tai täysin 
eri mieltä siitä, että paikallisen median tehtävä olisi rohkaista ihmisiä osallistumaan keskusteluun ja 
julkiseen toimintaan. Sitä vastoin koronauutisiin ja tiedonvälitykseen luottavat vastaajat näkivät pai-
kallisen median tehtäväksi rohkaista ihmisiä osallistumaan - heistä vain noin kymmenesosa (9 %) oli 
eri mieltä tämän väittämän kanssa. Ehkä hieman yllättäen uutissisällöstä viimeisen vuoden aikana 
maksaneista vastaajista neljännes  (28 %) oli melko tai täysin eri mieltä siitä että paikallisen median tu-
lisi rohkaista keskusteluun, kun vastaava osuus vastaajilla, jotka eivät olleet maksaneet uutissisällöstä 
oli vain 10 prosenttia. Puolella (46 %) vastaajista, jotka eivät olleet  maksaneet uutissisällöstä, ei ollut 
erityistä näkökulmaa tähän väittämään.  
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Kuvio 13. Oulun seudun yleisön  näkemys paikallisen median tehtävästä  koronauutisoinnissa ja -tiedonvälityksessä, 
n = 506

Taulukko  6. Oulun seudun yleisön näkemys paikallisen median tehtävästä koronauutisoinnissa ja -tiedonvälityk-
sessä, n = 506



KORONAPANDEMIA, KRIISITIETO JA MEDIA 23

3.2.3 TIEDONSAANTI JA YLEISÖN OMA AKTIIVISUUS KRIISITIEDON JAKAMISESSA

Oulun seudulla asuvat ihmiset ovat kyselyn perusteella varsin tyytyväisiä siihen, miten paljon he 
ovat saaneet koronapandemiaa koskevaa tietoa. Kolme neljästä vastaajasta (75 %) oli jokseenkin tai täy-
sin samaa mieltä siitä, että he ovat saaneet riittävästi tietoa koronasta. Naiset olivat miehiä useammin 
samaa mieltä siitä, että he ovat saaneet riittävästi koronaa koskevaa tietoa. Miehissä taas oli naisia en-
emmän tyytymättömiä tiedon riittävyyteen. Niistä vastaajista, jotka olivat vastanneet kieltävästi kysy-
mykseen koronauutisiin ja -tiedonvälitykseen luottamisesta, 42 % prosenttia oli tiedon riittävyydestä 
vähintään melko samaa mieltä ja kyllä-vastanneilla vastaava osuus oli lähellä 90:ää prosenttia.

Paikallisen uutisoinnin tärkeydessä oli eroja erilaisten vastaajaryhmien kesken. Kyselyyn vastan-
neista miehistä noin viidennes (17 %) oli täysin samaa mieltä ja toisaalta myös noin viidennes (21 %) 
täysin eri mieltä väitteestä, että paikallinen koronaa koskeva uutisointi ja tieto on ollut heille tärkeää. 
Naisista täysin eri mieltä tästä väitteestä oli vain kuusi prosenttia ja täysin samaa mieltä selvästi yli kol-
mannes (38 %). 25–34-vuotiaista selvästi yli kolmannes ei pitänyt paikallista koronaa koskevaa uuti-
sointia ja tietoa itselleen tärkeänä. Erityisen tärkeää paikallinen uutisointi oli vanhimmille ikäryhmille. 
Niin ikään paikallinen uutisointi oli tärkeää korkeimmin koulutetuille, mutta opistoasteen koulutetuista 
puolet (47 %) oli väitteestä täysin eri mieltä eli ei pitänyt paikallista koronauutisointia ja -tiedonvälitystä 
tärkeänä. Vastaajista, jotka eivät luottaneet koronauutisiin ja koronaa koskevaan tiedonvälitykseen, yli 
puolet (53 %) oli täysin ja kaksi kolmasosaa (66 %) vähintään melko eri mieltä tämän väittämän kanssa. 
Sitä vastoin koronauutisiin ja tiedonvälitykseen luottaneista vastaajista kolmasosa (35 %) oli täysin ja 
neljä viidesosaa (82 %) vähintään melko samaa mieltä. 

Yli puolelle vastaajista koronasta keskusteleminen sosiaalisessa mediassa ei näyttäytynyt tärkeänä. 
Erityisesti opistotasoisen koulutuksen saaneille sosiaalisen median keskustelut eivät olleet tärkeitä, 
heistä kolme neljäsosaa (79 %) ei pitänyt tätä tärkeänä (melko tai täysin eri mieltä) ja vain kuusi prosent-
tia piti tärkeänä (melko tai täysin samaa mieltä).

Perinteisen median antaman koronatiedon täydentämisessä sosiaalisen median käytöllä vastaukset 
jakaantuivat selkeästi eri puolille – lähes puolet (46 %) ei nähnyt tätä tärkeäksi, toisaalta vajaa kol-
mannes (29 %) piti tätä tärkeänä. Kahden vanhimman ikäryhmän edustajat olivat muita useammin 
sillä kannalla, ettei sosiaalinen media ollut merkittävä koronatiedon täydentäjä. 35–49-vuotiasta pienin 
osuus oli eri mieltä tämän väittämän kanssa, ja puolet tähän ryhmään kuuluvista oli vähintään melko 
samaa mieltä. Tämä on selvästi suurempi osuus kuin muissa ikäryhmissä.

Tuttujen suosittelemiin tiedonlähteisiin kertoi vähintään jossakin määrin luottavansa yli kolmasosa 
vastaajista (39 %). Vankinta näihin luottaminen oli 35–49-vuotiaiden ikäryhmässä, josta puolet (53 %) 
oli vähintään melko samaa mieltä tämän väittämän kanssa.

Vaikka tiedon tarve on täyttynyt melko hyvin, suuri osa vastaajista (62 %) oli huolissaan koronaa 
koskevista valeuutisista.1 Koronaan liittyvistä valeuutisista olivat huolestuneimpia kahden vanhimman 
ikäluokan vastaajat. Korkeimman koulutustason (yliopisto/korkeakoulu) vastaajat puolestaan olivat 
muita koulutustaustaryhmiä huolestuneempia. Niistä vastaajista, jotka kertoivat voivansa luottaa ko-
ronauutisiin ja tiedonvälitykseen, yli kaksi kolmasosaa (70 %) oli vähintään jokseenkin samaa mieltä 
väittämän “Olen huolestunut koronaan liittyvistä valeuutisista“ kanssa ja vain 12 prosenttia melko tai 
täysin eri  mieltä. Sitä vastoin vastaajista, joiden mukaan koronauutisiin ja tiedonvälitykseen ei voi luot-
taa, kaksi viidesosaa (42 %) oli vähintään melko eri mieltä väittämän “Olen huolestunut koronaan liit-
tyvistä valeuutisista” kanssa ja kaksi viidesosaa (40  %) vähintään samaa mieltä. 

Huolestuneisuus siitä, että sosiaalisessa mediassa koronakeskustelua kärjistävät voimakkaat vas-
takkainasettelut, jakautui koulutustaustaan liittyen. Opistotasoisen koulutuksen saaneiden ryhmä oli 
vahvasti jakautunut, sillä puolet (45 %) oli vähintään melko eri mieltä ja puolet (46 %) vähintään melko 
samaa mieltä väittämästä. Tämä poikkesi muiden koulutustaustaryhmien vastausten jakaumasta, jos-
sa ei ollut vastaavaa voimakasta jakautumista. Koronauutisiin ja tiedonvälitykseen luottavat vastaajat 
(69 %) olivat sosiaalisen median koronakeskustelua kärjistävistä voimakkaista vastakkainasetteluista 
selvästi huolestuneempia kuin koronauutisiin ja tiedonvälitykseen luottamattomat vastaajat (33 %). 

 

1 Valeuutisilla tarkoitetaan yleensä harhautustarkoituksessa tehtyä, journalismia muistuttavaa tekstiä (Vehkoo 2017, 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/01/26/valheenpaljastaja-mita-valeuutiset-ovat-ja-mita-ne-eivat-ole). 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/01/26/valheenpaljastaja
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Sen sijaan vastaajista, jotka eivät luottaneet koronauutisointiin ja -tiedonvälitykseen, puolet (51 %) oli 
melko tai täysin eri  mieltä tästä väitteestä.

Kuvio 14. Oulun seudun yleisön näkemyksiä heidän omaa median käyttöään koskeviin väitteisiin, n = 506

Taulukko 7. Oulun seudun yleisön näkemyksiä heidän omaa  median käyttöään koskeviin väitteisiin, n = 506

3.2.4 YLEISÖN ARVIOT KORONAUUTISOINNIN SISÄLLÖISTÄ

Vastaajat olivat varsin samaa mieltä siitä, että koronauutisointi ja -tiedonvälitys on nojannut tieteel-
liseen tutkimustietoon. Lähes kaksi kolmasosaa (61 %) oli vähintään melko samaa mieltä väittämän 
kanssa. Vastauksissa oli kuitenkin eroja esimerkiksi koulutustaustojen mukaisissa ryhmissä. Vain 
neljännes (24 %) opistotasoisen koulutuksen saaneista oli melko tai täysin samaa mieltä ja jopa kol-
mannes (33 %) oli melko tai täysin eri mieltä. Yli puolet (56 %) korkeimmin koulutetuista (yliopisto/
korkeakoulu) oli melko tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Tässä ryhmässä vain noin joka seit-
semäs oli eri mieltä tästä väittämästä. Miehistä joka viides (19 %) ja naisista joka kymmenes (9 %) oli 
melko tai täysin eri mieltä väittämän “Koronauutisointi ja -tiedonvälitys Suomessa on nojannut ko-
ronauutisoinnissa tieteelliseen tutkimustietoon” kanssa. Ikäryhmistä eniten kriittisiä tätä väittämää 
kohtaan oli 25–34-vuotiaissa, joista väittämän kanssa oli eri mieltä yli kolmannes (36 %). Toisaalta yhtä 
usea tästä ikäryhmästä (36 %) oli vähintään melko samaa mieltä ja lähes kolmannes (28 %) ei ilmoit-
tanut kantaansa.

Vastauksista näkee, että ihmisillä on erisuuntaisia näkemyksiä koronauutisoinnin onnistumisesta. 
Monissa kysymyksissä melko iso osa vastaajista ei asettautunut väittämiä vastaan tai niiden puolesta, 
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ja harvassa kysymyksessä enemmistö asettui tukemaan tai vastustamaan väittämiä. Tämä kuvastaa 
sitä, että missään osa-alueella koronauutisointi ei ollut enemmistön mukaan onnistunut aivan erityisen 
hyvin tai huonosti, vaan ihmisillä on yksilöllisiä näkemyksiä jotka ovat yhteydessä erilaisiin taustateki-
jöihin.

Esimerkiksi yli kolmasosa (39 %) vastaajista oli sitä mieltä, että koronauutisointi ja -tiedonvälitys ei 
ole ollut kritiikitöntä viranomaisten toimintaa kohtaan – toisaalta toinen kolmasosa (33 %) oli päinvas-
taista mieltä ja vajaa kolmannes (29 %) ei ollut samaa eikä eri mieltä. Eri vastaajaryhmien kesken löytyy 
kuitenkin eroja. Miehistä noin joka viides (22 %) ja naisista vain joka kahdeskymmenes on täysin eri 
mieltä väittämän “Mielestäni koronauutisointi ja -tiedonvälitys Suomessa on ollut kritiikitöntä viran-
omais ten toimintaa kohtaan” kanssa.  34–49-vuotiaista vastaajista joka viides (22 %) oli täysin samaa 
mieltä väittämän kanssa ja yhteensä lähes puolet (46 %) melko tai täysin samaa  mieltä.  Puolet (52 %) 
korkeimmin koulutetuista (yliopisto/korkeakoulu) oli melko tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa. 
Opistotasoisen koulutuksen omaavista taas lähes puolet (48 %) oli täysin eri mieltä ja selvästi yli kaksi 
kolmasosaa (71 %) melko tai täysin eri mieltä. Vastaajat, jotka eivät luottaneet koronauutisointiin ja -tie-
donvälitykseen, pitivät sitä myös keskimäärin kriittisempänä viranomaisten toimintaa kohtaan kuin 
koronauutisointiin luottavat vastaajat. Vastaajista, jotka eivät luottaneet koronauutisointiiin  ja -tiedon-
välitykseen, puolet (49 %) oli täysin eri mieltä ja kaksi kolmasosaa (68 %) vähintään melko eri mieltä 
siitä, että koronauutisointi ja -tiedonvälitys on ollut kritiikitöntä viranomaisten toimintaa kohtaan. Ko-
ronauutisointiin ja -tiedonvälitykseen luottavista vastaajista sen sijaan vain joka kahdeskymmenes (5 
%) oli täysin eri mieltä ja yhteensä kolmannes (32 %) vähintään melko eri mieltä tästä väittämästä. 

Vastaukset liittyen poliittisten päättäjien toiminnan käsittelyyn mediassa olivat samansuuntaisia 
kuin vastaukset liittyen viranomaistoiminnan käsittelyyn, eli osalla oli voimakkaita näkemyksiä su-
untaan tai toiseen ja noin kolmasosalla ei ollut selkeää kantaa. Kaksi viidestä vastaajasta (44 %) näki, 
että uutisointi on käsitellyt poliittisten päättäjien toimintaa kriittisesti. Neljäsosa oli eri mieltä (25 %) 
ja kolmasosa (32 %) ei samaa eikä eri mieltä. Kaksi viidestä (43 %) 34–49-vuotiaasta vastaajasta oli 
melko tai täysin eri mieltä siitä että koronauutisointi ja -tiedonvälitys Suomessa on käsitellyt poliittisten 
päättäjien toimintaa kriittisesti. Opistotasoisen koulutuksen saaneilla oli selvästi negatiivisin näkemys 
tästä, heistä kolme viidesosaa (59 %) oli sitä mieltä että media ei ole käsitellyt poliittisten päättäjien toi-
mintaa kriittisesti. Kuitenkin tästäkin ryhmästä neljännes (25 %) näki että käsittely on ollut kriittistä. 
Vastaajat, jotka eivät luottaneet koronauutisointiin ja -tiedonvälitykseen, pitivät poliittisten päättäjien 
toiminnan käsittelyä uutismediassa kritiikittömämpänä kuin koronauutisointiin luottavat vastaajat. 
Vastaajista, jotka eivät luota koronauutisointiiin  ja -tiedonvälitykseen, kaksi kolmasosaa (64 %) oli 
vähintään melko eri mieltä siitä, että koronauutisointi ja -tiedonvälitys on käsitellyt poliittisten päät-
täjien toimintaa kriittisesti. Koronauutisointiin ja -tiedonvälitykseeen luottavista vastaajista sen sijaan 
vain 12 prosenttia oli vähintään melko eri mieltä tästä väittämästä.

Koronauutisointia pidettiin vastausten perusteella jossain määrin yksipuolisena. Kaksi viidesosaa 
(39 %) oli melko tai täysin samaa mieltä siitä, että koronauutisointi ja -tiedonvälitys on Suomessa ollut 
sisällöltään yksipuolista, noin neljäsosa (27 %) oli eri mieltä ja kolmasosa (34 %) ei ilmaissut selkeää 
kantaa. Vastaajaryhmistä median sisältöjä vähiten yksipuolisina pitivät 35–49-vuotiaat ja toisaalta 
korkeasti koulutetut. Vain noin neljännes 35–49-vuotiaista (23 %) ja korkeimmin koulutetuista (24 %) 
oli täysin samaa mieltä väittämän “Koronauutisointi on ollut sisällöltään yksipuolista” kanssa.

Samoin kuin edellisissä kysymyksissä, näkemykset koronauutisoinnin poliittisuudesta jakautuivat. 
Vastaajista kolmanneksen (34 %) mielestä koronauutisointi ja -tiedonvälitys on ollut poliittisesti värit-
tynyttä, vajaan kolmanneksen (29 %) mielestä ei ja reilu kolmannes (37 %) ei ilmaissut selkeää kantaan-
sa. Uutisointia pidettiin poliittisesti värittyneenä erityisesti ikäryhmissä 18–24 ja 35–49, joissa puolet 
oli melko tai täysin samaa mieltä (49 % ja 51 %) väittämän kanssa. Samoin korkeimmin koulutetuista 
puolet (51 %) oli tätä mieltä.
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Kuvio 15. Oulun seudun yleisön näkemyksiä koronauutisoinnista  ja -tiedonvälityksestä Suomessa, kysymys 
“Mielestäni koronauutisointi ja -tiedonvälistys Suomessa on…”. n = 506

Taulukko 8. Oulun seudun yleisön näkemyksiä koronauutisoinnista  ja -tiedonvälityksestä Suomessa, kysymys 
“Mielestäni koronauutisointi ja -tiedonvälistys Suomessa on…”. n = 506

3.3 LUKIJATUTKIMUKSEN AINEISTON FAKTORIANALYYSI

3.3.1 FAKTORIANALYYSIN TAUSTAA JA ANALYYSIN SUORITTAMINEN

Tässä tutkimuksessa käytettiin faktorianalyysia, joka on erityisesti yhteiskunta- ja kasvatustiet-
eissä käytetty monimuuttujamenetelmä. Faktorianalyysin ideana on vähentää käytettyjen muuttujien 
lukumäärää etsimällä muuttujajoukosta yhteisiä piileviä yhdenmukaisuuksia eli faktoreita. Faktorit 
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muodostuvat muuttujista joiden välillä on olemassa voimakas korrelaatio eli riippuvuus2.  Ajatukse-
na on, että tiettyjä havaintoyksikköjen ominaisuuksia ei pystytä havainnoimaan suoraan, vaan niistä 
saadaan ainoastaan epäsuoraa tietoa. Menetelmän avulla pyritään selvittämään mahdollisimman pal-
jon muuttujien välistä vaihtelua, ja se mahdollistaa useiden vähintään hyvällä järjestysasteikolla (esi-
merkiksi Likertin asteikolla) mitattujen muuttujien antaman informaation tiivistämisen muutamaan 
faktoriin3. Faktorianalyysin tekemisen ensimmäinen edellytys on se, että tutkittavat muuttujat ovat 
vähintään välimatka-asteikollisia (esimerkiksi Likertin asteikko). Toinen vaatimus faktorianalyysin to-
teuttamiselle on aineiston riittävä koko (vähintään 100 tapausta).

Tämän kyselyn aineiston analysoinnissa käytettiin eksploratiivista faktorianalyysia, joka pyrkii 
etsimään muuttujajoukosta faktoreita, jotka selittävät havaittujen muuttujien vaihtelua ilman, että 
tutkijalla on etukäteen vahvoja odotuksia löydettävien faktoreiden määrästä tai niiden tulkinnasta. Ek-
sploratiivinen faktorianalyysi on siis aineistolähtöinen tutkimusmenetelmä. Analyysin tuloksena voi-
daan löytää yksi tai useampia faktoreita, joita käytetään hyväksi tulosten tulkinnassa.4 

Kuvio 16. Faktorianalyysin idea yksinkertaistettuna (Lähde: KvantiMOTV)

Faktorianalyysin ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin aineiston muuttujien välistä korrelaatio-
matriisia. Korrelaatiomatriisista voidaan alustavasti löytää sellaisia muuttujaryhmiä, joiden sisäinen 
korrelaatio on voimakas ja jättää ulos tarkastelusta sellaiset muuttujat, jotka eivät korreloi muiden 
muuttujien kanssa tai korrelaatio on vähäistä.

Toisessa vaiheessa selvitettiin faktorien lukumäärä tarkastelemalla ns. ominaisarvoja. Ominaisar-
vot (eigenvalue) ilmoittavat, kuinka hyvin faktorit pystyvät selittämään havaittujen muuttujien hajon-
taa. Mitä suurempi faktorin ominaisarvo on, sitä paremmin se selittää muuttujien hajontaa ja päinvas-
toin.  Eksploratiivisessa faktorianalyysissa ja induktiivisesti etenevässä analyysissa faktorien määrää ei 
ollut etukäteen rajattu, vaan valinta täytyi tehdä jonkin muun kriteerin perusteella. Kaikkien havaittu-

2 Helenius, H. Tilastollisten menetelmien perustiedot. 3. painos. Tampere: Statcon, 1992.
3 Heikkilä, T. Tilastollinen tutkimus. 9. uud. p. Edita Publishing Oy, 2014
4 Heikkilä, T. Tilastollinen tutkimus. 9. uud. p. Edita Publishing Oy, 2014
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jen faktoreiden käyttö jatkoanalyysissa ei ole järkevää, koska faktorianalyysin perusideana on tiivistää 
muuttujien sisältämä informaatio pienehköön määrään faktoreita. Faktorin ominaisarvo kuvaa sitä, 
kuinka hyvin se pystyy selittämään havaittujen muuttujien hajontaa. Yleisesti käytetty nyrkkisääntö 
on, että ominaisarvokriteerin mukaisesti faktoreita muodostetaan niin monta kuin on yli yhden omi-
naisarvon omaavia komponentteja. Kommunaliteetti (communality) puolestaan kertoo, kuinka suuri 
osuus yksittäisen havaitun muuttujan vaihtelusta selittyy löydettyjen faktorien avulla. Jos muuttujan 
kommunaliteetti on lähellä yhtä, pystyvät faktorit selittämään sen vaihtelun lähes kokonaan. Toisaalta 
mitä pienempiä arvo kommunaliteetti saa, sitä huonommin faktorit muuttujaa selittävät. Jos yksittäis-
en muuttujan kommunaliteetti on pieni, kannattaa harkita, onko muuttujaa ylipäänsä syytä sisällyttää 
analyysiin.5

Kolmannessa vaiheessa faktorit rotatoitiin eli kierrettiin faktorianalyysin tulosten tulkinnan 
yksinkertaistamiseksi. Rotaatio ei juurikaan muuta tuloksia sisällöllisesti, vaan se tekee niistä ensisi-
jaisesti helpommin tulkittavia. Rotatointi voidaan tehdä joko suorakulmaisena varimax-rotaationa tai 
vinokulmaisena oblique-rotaationa. Kyselyn aineiston analysoinnista käytettiin varimax-rotaatiota, 
jossa faktorien oletetaan olevan toisistaan riippumattomia ja niille tulee siten mahdollisimman suuria 
tai pieniä latauksia.

Kun lopulliset faktorit on rotaation jälkeen muodostettu, pitää faktorit vielä nimetä ja tulkita. Fak-
torit nimetään siten, että ne kuvaavat parhaalla mahdollisella tavalla niiden sisältöä. (Metsämuuronen, 
2011). Tulkinnassa tavoitteena on selittää muodostuneet faktorit ja tehdä tämän perusteella johtopäätök-
siä faktorien luonteesta. Seuraavassa esittelemme kyselytutkimuksen aineistosta muodostetut faktorit.

3.3.2 FAKTORIANALYYSIN TULOKSET

Faktorianalyysin perusteella aineistosta löytyi viisi faktoria. Ne ovat ‘piilomuuttujia’, joita ei voida 
suoraan havainnoida, vaan niiden olemassaolo päätellään ainoastaan havaittujen muuttujien avulla. 
Käytännössä faktori muodostuu joukosta muuttujia, jotka korreloivat vahvasti keskenään, mutta vähän 
muiden muuttujien kanssa. Faktoreita tulkittaessa ja nimettäessä huomioitiin, onko korkeasti latautu-
neilla muuttujilla yhteisiä nimittäjiä. Ensimmäiseen faktoriin latautui yli kaksikymmentä muuttujaa. 
Muuttujat mittasivat koronauutisoinnin ja -tiedonvälityksen paikallisten tietolähteiden merkitystä ja 
luotettavuutta, paikallisen median tehtäviä koronauutisoinnissa ja -tiedonvälityksessä omaa median 
käyttöä sekä suomalaisen koronauutisoinnin ja -tiedonvälityksen sisältöä. Ensimmäinen faktori sai 
nimen  “Mediauskollisuus”. Tässä faktorissa yhdistyvät monet paikallisen median erilaiset korona-
pandemiaan liittyvät tiedonvälityksen tärkeiksi koetut tehtävät sekä tyytyväisyys median toimintaan 
tiedonvälityksessä. Lisäksi faktorissa nousee esille viranomaisviestinnän ja kuntien ja kaupunkien eri-
laisten julkaisujen merkittävä rooli tiedonvälityksessa. Faktoriin latautuu myös paikallisen koronaa 
koskevan uutisoinnin ja tiedon tärkeys sekä riittävä tiedonsaanti.

Toiselle faktorille latautui viisi koronauutisoinnin ja -tiedonvälityksen paikallisten tietolähteiden 
luotettavuutta mittaavaa muuttujaa. Toinen faktori, jossa nousee esille urbaanin kaupunkimedian 
merkitys koronauutisoinnin ja -tiedonvälityksen tietolähteenä, sai nimen “Urbaanius”. Oulun seudun 
kontekstissa näitä olivat mobiilisovellus Oulu 247, Mun Oulu, Kaupunni, Urbo ja Mustread-median 
Oulun-kirjeenvaihtaja. 

Kolmannelle faktorille latautui kolme suomalaisen koronauutisoinnin ja -tiedonvälityksen sisältöä 
mittaavaa muuttujaa. Tässä faktorissa, joka  sai nimen  “Journalismikriittisyys”, korostuu kriittinen 
suhtautuminen journalistista mediaa kohtaan, koronauutisoinnin yksipuolisuus, poliittinen väritty-
neisyys ja ristiriitaisuus. 

Neljännelle faktorille latautui kolme koronauutisoinnin ja -tiedonvälityksen paikallisten tie-
tolähteiden luotettavuutta mittaavaa muuttujaa. Tämä faktori sai nimen “Someaktiivisuus”. Tässä fak-
torissa yhdistyy koronaa koskevassa tiedonsaannissa luottamus erilaisiin Facebook-ryhmiin. Oulun 
seudulla näitä olivat Facebook-ryhmät Oulun puskaradio, Puskaradio Oulun seutu ja Pohjois-Suomen 
koronakriittiset.

5 KvantiMOTV Faktorianalyysi Faktorianalyysi - KvantiMOTV (tuni.fi)

https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/faktori/faktori.html
https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/faktori/faktori.html
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3.4 PÄÄTOIMITTAJIEN JA OULUN SEUDUN YLEISÖN NÄKE-
MYSTEN VERTAILUA

Päätoimittajien ja Oulun alueen yleisön näkemykset eri tietolähteiden merkityksestä koronauuti-
soinnissa ja -tiedonvälityksessä ovat varsin hyvin linjassa keskenään. Päätoimittajat kuitenkin arvioivat 
sekä yleisellä tasolla että paikallis- että päivälehtien merkityksen suuremmaksi kuin oululainen yleisö. 
Tämä johtunee muun muassa siitä, että päätoimittajat vastaavat itse journalistisista sisällöistä. Yleisölle 
taas päivälehti ei välttämättä ole kovin suuressa roolissa arjessa. Päätoimittajista neljä viidesosaa (84 
%) piti päivälehtien roolia vähintään melko merkittävänä. Oulun alueen yleisökyselyyn vastanneista 
puolet (50 %) piti päivälehtien roolia vähintään melko merkittävänä ja viidennes (26 %) melko tai täysin 
merkityksettömänä. Päätoimittajien ja Oulun alueen yleisön näkemykset paikallislehtien merkityksestä 
poikkesivat toisistaan vastaavalla tavalla kuin näkemykset päivälehtien merkityksestä. Päätoimittajat 
arvioivat myös sosiaalisen median merkityksen hieman suuremmaksi kuin yleisö.

Kuvio 17. Päätoimittajien ja Oulun alueen yleisön arviot eri tietolähteiden merkityksestä  koronauutisoinnissa ja 
-tiedonvälityksessä, n = 66 ja 506

Päätoimittajien ja Oulun alueen yleisön näkemykset median tehtävästä koronauutisoinnissa ja 
-tiedonvälityksessä olivat pääsääntöisesti samansuuntaisia. Päätoimittajien arvioiden keskiarvot ovat 
kuitenkin korkeampia kuin yleisön arvioiden keskiarvot, ainoastaan muun median tarkastelu kriit-
tisesti oli yleisön mielestä tärkeämpää kuin päätoimittajien mielestä. Kaikkein suurimmat erot olivat 
päätoimittajien ja Oulun alueen yleisön arvioissa median palvelutehtävästä ja paikallisten asukkaiden 
koronakriisiin liittyvien kokemusten esilletuomisesta. Lisäksi Oulun alueen yleisö piti muun median 
koronauutisoinnin kriittistä tarkastelua hieman tärkeämpänä kuin päätoimittajat. Yleisökyselyyn osal-
listuneista hieman yli puolet (53 %) oli vähintään jokseenkin samaa mieltä tämän väittämän kanssa, 
kun päätoimittajilla vastaava luku oli kolmannes (33 %).
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Kuvio 18. Paikallisen median tehtävä koronauutisoinnissa ja tiedonvälityksessä, n = 66 ja 506

3.4.1 MEDIAN ONNISTUMINEN TEHTÄVISSÄÄN

Suomalaisen uutismedian päätoimittajien ja Oulun alueen yleisön näkemykset koronauutisoin-
nin ja -tiedonvälityksen toteutumisesta Suomessa olivat keskenään samansuuntaisia, mutta joitakin 
mielenkiintoisia eroja on nähtävissä. Päätoimittajat arvioivat suomalaisen median koronauutisoin-
nissa ja -tiedonvälityksessä suoriutumisen hieman paremmaksi kuin tutkimamme yleisöryhmä. Kiin-
nostavimmat erot liittyvät koronauutisoinnin ja -tiedonvälityksen yksipuolisuuteen ja poliittiseen värit-
tyneisyyteen. Kyselyyn osallistuneista päätoimittajista vain noin joka seitsemäs piti koronauutisointia 
ja -tiedonvälitystä sisällöltään yksipuolisena (jokseenkin tai täysin samaa mieltä oli 15 %) tai poliittis-
esti värittyneenä (14 %). Oulun seudun yleisökyselyn vastaajista yli kolmannes piti koronauutisointia ja 
-tiedonvälitystä yksipuolisena (39 %) tai poliittisesti värittyneenä (35  %) 



KORONAPANDEMIA, KRIISITIETO JA MEDIA 31

Kuvio 19. Päätoimittajien ja Oulun seudun yleisön näkemykset koronauutisoinnista ja -tiedonvälityksessä Suomessa, 
n = 65 ja 506
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4. UUTISMEDIAN PÄÄTOIMITTAJIEN 
NÄKEMYKSIÄ KRIISITIEDON UUTI-
SOINNISTA TULEVAISUUDESSA 

Edellä käsiteltyjen kevään 2022 päätoimittajakyselyn määrällisten tulosten lisäksi keräsimme 
kyselyssä päätoimittajien näkemyksiä koronauutisoinnista ja sen tulevaisuudesta kolmella avoimella 
kysymyksellä:

• Miten eri julkaisujen ja julkaisualustojen rooli muuttuu seuraavien 5 vuoden aikana?
• Mitkä ovat olleet edustamanne julkaisun koronauutisoinnin ja -tiedonvälityksen      merkittävim-

mät haasteet ja puutteet?
• Miten kuvaisitte edustamanne julkaisun roolia koronauutisoinnissa ja -tiedonvälityksessä?
Kysymyksistä ensimmäinen koskee suoraan tulevaisuutta eli seuraavia viittä vuotta, kun taas kaksi 

jälkimmäistä kysymystä koskettavat koronauutisoinnin ja paikallismedian nykytilaa. Avaamalla pai-
kallismedian haasteita ja eri rooleja koronauutisoinnissa myös nämä kysymykset avaavat näkymiä 
lähitulevaisuuteen: Miten haasteet ratkaistaan ja miten paikallismedian roolit näkyvät tulevaisuudessa 
korona- tai muussa kriisiuutisoinnissa?

Päätoimittajien näkemykset tulevaisuudesta ja nykytilasta ovat olennaisia, sillä ne vaikuttavat toi-
mituksellisiin käytäntöihin ja niiden kehittämiseen. Tulevaisuusnäkemysten tarkastelu ei siis tähtää 
niinkään vaihtoehtoisten tulevaisuuksien ennakointiin, vaan nykyisyyden ja siinä tehtävien valintojen 
parempaan ymmärtämiseen.

Päätoimittajien vastaukset kuhunkin avoimeen kysymykseen luokiteltiin temaattisesti, jotta vas-
tausten yhtenevyydet ja erot saadaan selkeämmin esiin. Seuraavassa saadut vastaukset esitetään ja 
ana lysoidaan teemoittain.

4.1 MITEN ERI JULKAISUJEN JA JULKAISUALUSTOJEN ROOLI 
MUUTTUU SEURAAVIEN VIIDEN VUODEN AIKANA?

Vastaukset ensimmäiseen avoimeen kysymykseen jakautuvat kahden pääkategorian alle. Vastaajat 
näkivät ensinnäkin muun kuin uutismedian roolin vahvistuvan. Osittain reaktiona edelliseen, vas-
taajat uskoivat, että paikallinen uutismedia uudistuu keskittymällä kriittisyyteen, paikallisuuteen, 
yleisösuhteeseen ja verkkoon. 

Muun kuin perinteisen uutismedian merkitys kasvaa paikallisessa mediassa (27 
avointa vastausta). Päätoimittajat uskovat, että lähitulevaisuudessa uutismedian suhteellinen 
merkitys pienenee, kun sosiaalinen media, erikoistuneet verkkomediat ja viranomaisten omat me-
diajulkaisut vahvistuvat. Vastaajat näkivät erityisesti ei-toimituksellisen sosiaalisen median kasvavan 
lähitulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa päätoimittajien mukaan viestinnän nopeutumista edelleen, mikä 
on sekä uhka että mahdollisuus erityisesti kriisiuutisoinnin kannalta. Tiedonvälityksen nopeus on 
tärkeää kriisitilanteissa, mutta päätoimittajat näkevät nopeutumisen ennen kaikkea uhkana suhteessa 
omaan, hitaampaan julkaisurytmiinsä. Päätoimittajat pelkäävät, että paikallismedia tippuu nopeu-
tuvan digitaalisen kommunikaation kelkasta. Toiseksi päätoimittajat liittivät sosiaalisen median ja 
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verkos sa toimivan ei-perinteisen median virheelliseen, valheelliseen tai “musta tuntuu” -tietoon. Vas-
taajat uskoivat, että sosiaalisen ja verkkomedian noustessa yhä hallitsevampaan asemaan toimitetun ja 
varmennetun tiedon on entistä vaikeampi erottua harhaanjohtavasta ja valheellisesta tiedosta. Samalla 
he kuitenkin uskoivat perinteisen uutismedian pitävän pintansa ja houkuttelevan yleisöjä juuri varmen-
netulla, luotettavalla tiedolla verkon informaatiotulvan keskellä.

Vastaajat uskovat tulevaisuuteen, jossa niin sanottu perinteinen, edelleen printtiä julkaiseva uutis-
media eriytyy yhä selkeämmin digitaalisesta ja sosiaalisesta mediasta. Vaikka päätoimittajat näkevät 
digitaalisessa mediassa mahdollisuuksia erityisesti entistä nopeampaan uutisointiin, vastauksista 
välittyi varsin tiukka kahtiajako perinteiseen paikalliseen uutismediaan ja “uuteen” digitaaliseen ja 
sosiaaliseen mediaan. Vastauksissa verkossa tuotettu ja levitetty tieto ja siitä käytävä keskustelu näyt-
täytyvät lähtökohtaisesti epäluotettavana. Vastaajat eivät näe sosiaalista mediaa – edes tulevaisuudessa 
– mahdollisuutena vahvistaa toimitusten ja yleisöjen välistä suhdetta, eivätkä he tuo esiin puhtaasti 
verkossa toimivia mutta luotettavaa tietoa tuottavia uutismedioita lähitulevaisuuden mahdollisuutena. 
Perinteinen uutismedia menestyy tulevaisuudessa vastaajien mukaan perinteisten ominaisuuksiensa 
ansiosta: Tuottamalla punnittua, varmennettua ja huolellisesti koostettua tietoa erotuksena verkon sir-
paleisesta ja epäluotettavasta tiedosta. Moni vastaaja siis uskoo, että uutismedian ei juuri tarvitse uudis-
tua, sillä sen perinteiset hyveet nousevat arvoon arvaamattomaan digitaalisessa mediaympäristössä.

Lähitulevaisuudessa digitaalisen mediajärjestelmän yhteiskunnalliset vaikutukset tulevat päätoi-
mittajien mukaan yhä selkeämmin esiin.  Moni vastaajista liittää median digitalisoitumisen kasvavaan 
poliittiseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen polarisaatioon. Vastaajat uskovat, että lähitulevaisuudessa 
syntyy yhä enemmän niche-yleisöille suunnattuja julkaisuja ja alustoja, jotka neutraaliuteen pyrkimi-
sen sijaan tarkastelevat asioita avoimesti omista näkökulmistaan ja mielipiteistään käsin. Erikoistu-
neiden julkaisujen yleistyminen johtaa vastaajien mukaan entistä selvemmin yleisöjen ja tietolähteiden 
hajautumiseen. Erään vastaajan sanoin “Eri ikäiset tai taustaiset ihmiset etsivät [ja] saavat tietonsa 
entistä enemmän eri välineistä”. Kehitys voi johtaa siihen, että perinteinen uutismedia nähdään yhä 
vahvemmin eliittien mediana. Yksi vastaajista ennakoi kehitystä näin: “Uskon myös, että yhä suurempi 
osa ihmisistä ajattelee lähitulevaisuudessa perinteisen median olevan valtaa pitävien media. He eivät 
luota siihen, vaan mieluummin somen valeuutisiin.”

Päätoimittajat uskovat, että kehitys, jossa kunnat ja muut viranomaistahot perustavat omia julkai-
sujaan, jatkuu. Kun viranomaiset viestivät yhä useammin suoraan yleisölleen, vastaajat pelkäävät, että 
uutismedian harjoittama tiedon kriittinen tarkastelu vaikeutuu. Toisaalta vastaajat näkevät yleisesti, 
että viranomaistiedotus on ollut koronapandemian aikana sekavaa ja puutteellista. Niinpä erään vas-
taajan mukaan viranomaisten oman tiedotuksen kehittäminen on tervetullutta: “Viranomaisten on 
pak ko parantaa omaa suoraa viestintäänsä verkossa ja median palvelua”. Sosiaalisesta mediasta erityi-
sesti Twitterin rooli nähdään keskeisenä suoran viranomaisviestinnän välineenä. Twitterin ongelma on 
kuitenkin vastaajan mukaan, että harva “tavallinen lukijamme” on Twitterissä. Tämän lisäksi Twitterin 
algoritmit voivat johtaa siihen, että “lukijat hakevat verkosta vain omaa näkökulmaansa tukevaa tietoa”.

Paikallinen uutismedia uudistuu (19 avointa vastausta). Ensimmäisen avoimen kysy-
myksen vastauksista muodostuva toinen pääkategoria käsittelee paikallisen uutismedian uudistumis-
ta. Kuten edellä todettiin, koronakriisi on vastaajien mukaan korostanut entisestään tiedonvälityksen 
nopeutta. Tästä syystä vastaajat näkevät, että printin tärkeydestä huolimatta myös paikallinen uutis-
media siirtyy yhä vahvemmin verkkoon. Eräs vastaaja toteaa, että “sähköinen tiedonvälitys korostuu, 
koska nopeus on avainasemassa”. Toinen verkkoon siirtymistä vauhdittava ajuri on printin kuljetus- ja 
jakelukustannusten nousu, joka erään vastaajan mukaan “väistämättä edistää digin kehittymistä – pie-
nillä julkaisijoilla tilanne on jo se, että kannattavuuden suhteen on kipuraja ylittymässä.” Kaiken kaik-
kiaan koronapandemia on ravistellut paikallismedian käytäntöjä ja luonut malleja entistä nopeampaan 
uutisointiin: “Koko uutistyön prosessit on kyseenalaistettu ja luotu täysin uudelleen, kun toimitukset 
ovat siirtyneet täysin tai osin etätöihin. Valmius ja rutiinit nopeaan deskityöskentelyyn ovat toimituk-
sessamme kehittyneet hyvin paljon. Kerran viikossa ilmestyvän lehden pitää löytää toimintamalli no-
peiden, lyhyiden uutisten julkaisuun.”

Vaikka vastaajat uskovat perinteisiin journalistisiin arvoihin ja käytäntöihin uutismedian perustana 
myös tulevaisuudessa, he näkevät tarvetta uudistuksille. Ennen kaikkea tämä tarkoittaa journalistisen 
autonomian kirkastamista. Vastaajat uskovat, että faktantarkistukseen ja tiedon ja lähteiden kriittiseen 
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arviointiin pitää panostaa entistä enemmän, jotta uutismedia säilyttäisi asemansa luotettavana toimi-
jana digitaalisessa mediaympäristössä. Luotettavuuden vahvistamisen lisäksi paikallinen uutismedia 
uudistuu vastaajien mukaan lähentymällä yleisöään. Koronapandemia on jo tuonut yleisöjä ja paikal-
lista uutismediaa lähemmäs toisiaan, kuten eräs vastaaja kuvaa: “Paikallislehtenä me olemme vakiin-
nuttaneet lehtemme entistä enemmän [paikkakuntalaisten keskuudessa] ja se tulee yhä kasvamaan”. 
Vastaajien mukaan uutisointiin tarvitaan kuitenkin lisää “moniäänisyyttä”, “käytännöllistä tietoa arjen 
ongelmiin” sekä “ihmisläheisyyttä”.

Vastaajien mukaan myös paikallinen uutismedia rakentaa sekä luotettavuutta että läheisempää 
yleisösuhdetta entistä avoimemmalla läpinäkyvyydellä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi uutismedian toi-
mintaa ohjaavien arvojen ja toimintaperiaatteiden avaamista sekä sen selventämistä “miten päätöksiä 
tehdään esimerkiksi juttuaiheista ja siitä, mitä yksittäiseen juttuun otetaan mukaan.” Läpinäkyvyyden 
vaade ja toimituksellisten käytäntöjen avaaminen kertovat siitä, että päätoimittajat uskovat uutisme-
dian uudistuvan ja säilyttävän asemansa kohdistamalla kritiikkiä myös itseensä ja toimintaperiaat-
teisiinsa. Eräs vastaaja tiivistää itsekritiikin tarpeen: “Median [toiminnan] tulee läpinäkyvästi täyttää 
kriteerit, joiden täyttöä vaadimme muiltakin”.

4.2 MITKÄ OVAT OLLEET EDUSTAMANNE JULKAISUN KORO-
NAUUTISOINNIN JA -TIEDONVÄLITYKSEN MERKITTÄVIMMÄT 
HAASTEET JA PUUTTEET?

Toisen avoimen kysymyksen vastaukset jakautuivat neljän kategorian alle: Viranomaistiedotuksen 
puutteellisuus, Tiedollinen epävarmuus, Pienet resurssit sekä Printin hitaus.

Viranomaistiedotuksen puutteellisuus (24 avointa vastausta). Vastaajat kokevat, että hei-
dän tiedonsaantinsa paikallisviranomaisilta on ollut koronapandemian aikana vaikeaa. Tiedonsaanti 
erityisesti lehden ilmestymisen kannalta olennaisina aikoina on ollut päätoimittajien mukaan haasteel-
lista ja viranomaisten ja paikallismedian yhteistyö kriisiviestinnässä on hakenut muotoaan. Kunnan 
viranomaisilta on ollut hankala saada haastatteluja ja viranomaiset ovat pitäneet tietoa itsellään muun 
muassa yksityisyydensuojaan vedoten. Osittain kyse on kunnallisen terveydenhoidon niukoista resurs-
seista ja työpaineesta, mistä syystä toimittajille ei ole tahtonut riittää aikaa. Paitsi että viran omaistietoa 
on ollut vastaajien mukaan vaikea saada, saatu tieto on ollut usein ristiriitaista, puutteellista ja sekavaa. 
Vastaajat ovat omien sanojensa mukaan joutuneet “suomentamaan” kapulakielisyydessään vaikeas-
elkoisia viranomaistiedotteita. Toisaalta usea vastaaja mainitsee, että kuntatason tiedon saanti oli 
hankalaa erityisesti koronapandemian alkuvaiheessa, minkä jälkeen tilanne on parantunut.

Tiedollinen epävarmuus (13 avointa vastausta). Päätoimittajien mukaan tilannetieto koro-
napandemiasta, sen leviämisestä sekä rajoituksista ja suosituksista vaihteli niin nopeasti, että luotet-
tavan ja ajantasaisen tiedon välittäminen oli vaikeaa. Toisin sanoen koronapandemiaan sinänsä liittyy 
tiedollista epävarmuutta, joka vaikeuttaa varmennettuun tietoon perustuvan uutismedian toimintaa. 
Oman tiedollisen haasteensa luo paikallisuus, sillä erityisesti pienillä paikkakunnilla ihmiset eivät 
vastaajien mukaan välttämättä kerro mielellään koronaan liittyvistä kokemuksistaan. Sirpaleisen ja 
muuttuvan viranomaistiedon keskellä paikallinen uutismedia on omaksunut myös aiempaa vahvem-
paa itsenäistä tiedon varmentajan roolia. Erään vastaajan mukaan hänen edustamansa media on jopa 
korjannut paikallisten viranomaisten ohjeita ja tulkintoja. Toisaalta koronapandemia on osoittanut 
lääketieteellisen ja terveysalan tiedon ja osaamisen puutteen toimituksissa. Kun toimituksissa ei ole 
tältä alalta samanlaista osaamista kuin esimerkiksi politiikasta tai taloudesta, itsenäinen tiedontuo-
tanto ja arviointi on vaikeaa.

Toimitusten pienet resurssit (11 avointa vastausta). Päätoimittajat toivat esiin paikallisten 
uutistoimitusten arjen: Niukat henkilöstö- ja taloudelliset resurssit tekevät koronapandemian kaltaisen 
tiedollisesti monimutkaisen ilmiön käsittelemisestä entistä vaikeampaa. Taloudellisten reunaehtojen 
vuoksi koronan käsittely on jäänyt paikoin pinnalliseksi ja tarkastelua vaativia asioita on jäänyt käsit-
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telemättä. Osassa toimituksista on vastaajien mukaan jouduttu leikkaamaan henkilöstöresursseista 
entisestään koronapandemian taloudellisten vaikutusten myötä. Resurssipula on vaikeuttanut paitsi 
ajantasaisen tiedon välittämistä myös itsenäistä tiedonhankintaa ja analyysiä. Erään vastaajan mu-
kaan “asioiden taustojen selvittämiseen ja kriittiseen tarkasteluun” ei ole jäänyt riittävästi aikaa. Toisen 
vastaajan mukaan hänen edustamansa median toiminta on ollut niukkojen resurssien vuoksi “reaktii-
vista” ja hän korostaa uutismedian kriittisen, autonomisen roolin tärkeyttä: “Omia selvityksiä omaeh-
toista tiedonhankintaa tai tehtyjen ratkaisujen haastamista olisi saanut olla enemmän.”

Painoviestinnän hitaus (8 avointa vastausta). Koronapandemian kaltainen nopeasti muut-
tuva ja päivittyvä ilmiö edellyttää uutisoinnin ja tiedonvälityksen nopeutta. Tästä syystä usea vastaaja 
toi esiin harvan ilmestymisvälin: Jos lehti ilmestyy kerran viikossa tai kahdessa, ajantasaisen tiedon 
välittäminen on vaikeaa. Vastaajat kertovat paikkaavansa tilannetta verkkosivuilla, joita kuitenkin 
saattaa käyttää vain harva paikallismedian yleisöstä. Harva ilmestymisväli vaikeuttaa myös aikataulu-
jen synkronointia viranomaistiedotuksen kanssa.

4.3 MITEN KUVAISITTE EDUSTAMANNE JULKAISUN ROOLIA 
KORONAUUTISOINNISSA JA -TIEDONVÄLITYKSESSÄ?

Kolmannen avoimen kysymyksen vastaukset luokiteltiin kolmeen paikallismedian rooleja ku-
vaavaan kategoriaan: Viranomaistiedon välittäjä, Tavoittavuus ja “tavallisten ihmisten” palveleminen 
sekä Paikallisten näkökulmien tarjoaminen. 

Viranomaistiedon välittäjä (23 avointa vastausta). Vaikka vastaajat uskovat paikallisen 
uutismedian itsenäisen ja kriittisen roolin kasvattavan merkitystään seuraavien viiden vuoden ku-
luessa, koronauutisoinnissa heidän tärkein roolinsa on vastaajien mukaan ollut viranomaistiedon 
välittäminen. Tiedotusyhteistyö kunnan ja paikallismedian välillä on voinut olla tiivistä. Erään vas-
taajan mukaan “kunta ja seurakunta hoitivat tiedottamista paikallislehtemme kautta”, kun taas toinen 
vastaaja kertoo edustamansa paikallislehden tukeneen viranomaisviestintää, koska kuntien verk-
kosivuilla on niin vähän kävijöitä, ettei tiedotus niiden kautta ole ollut riittävän saavutettavaa. Vaik-
ka rooli viranomaistiedon välittäjänä on sinänsä tärkeä, se pienentää paikallisen uutismedian omaa 
roolia. Kuten eräs vastaaja kuvaa, “[rooli on ollut] vähäinen, tiedottava viranomaisjulkaisujen kautta”. 
Astetta aktiivisemman ja itsenäisemmän roolin uutismedia on vastaajien mukaan ottanut silloin, kun 
se on “tulkinnut” tai “kääntänyt” viranomaistiedotteita kunnan asukkaille ymmärrettävään muotoon, 
kysynyt terveysviranomaisilta lukijoiden esittämiä kysymyksiä tai kannustanut kunnan henkilöstöä 
viestimään avoimemmin. Kaiken kaikkiaan vastaajat pitävät rooliaan merkittävänä erityisesti pai-
kallisen koronatiedon välittämisessä ja tuottamisessa.

Paikallisuus (19 avointa vastausta). Viranomaistiedon välittämisen ohella päätoimittajat 
pitävät keskeisenä roolinaan paikallisen koronatiedon tuottamista. Kuten eräs vastaaja tiivistää, “Pi-
dimme lukijamme ajantasalla siitä, mitä omalla levikkialueellamme tapahtuu”. Vastaajat korostavat, 
että paikallislehti on usein ainoa taho, joka tarjoaa paikallista ja helposti saavutettavaa tietoa esi-
merkiksi etäkoulu ja -työohjeistuksista. Paikallistasolla julkaisujen rooli ei ole ollut vain tiedon paikal-
listaminen, vaan myös yhteisöllisyyden tukeminen, ”ihmisten yhteisten kokemusten [välittäminen]”. 
Paikallinen erikoistuminen voi tarkoittaa myös koronan käsittelyä kapeista niche-näkökulmista: erään 
vastaajan mukaan heidän julkaisunsa on erikoistunut “koronan vaikutuksiin omalla erikoisalallaan 
hevosurheilussa”. Vastaajat tuovat esiin myös, että pirstoutuneessa mediaympäristössä tarvitaan tietoa 
ja kokemuksia kokoavia medioita erityisesti paikallistasolla. Yhä keskeisempi rooli on erityisesti so-
siaalisessa mediassa liikkuvan vale- ja muun virheellisen tiedon torjuminen.

Tavoittavuus ja “tavallisten ihmisten” palveleminen (19 avointa vastausta). Vastaajien 
mukaan heidän edustamansa paikallismedian merkitys on erityisesti tavoittavuudessa. Vastaajat ker-
tovat, että heidän lehtensä on monelle paikkakuntalaiselle ainoa koronatiedon lähde. He korostavat 
palvelevansa erityisesti “tavallisia ihmisiä”, kuten eläkeläisiä tai heitä, jotka eivät ole sosiaalisessa medi-
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assa tai tilaa päivälehtiä. Koronatiedon saavutettavuutta parantaa myös maksuttomuus. Osa medioista 
on ilmaisjakelulehtiä, ja moni vastaaja korostaa, että tärkeä koronatieto on ollut lehden verkkosivuilla 
saatavilla ilmaiseksi – ainoastaan jalostettu taustatieto on ollut maksumuurin takana.
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5. YHTEENVETO

5.1 PANDEMIAVIESTINNÄN ROOLIT JA ONNISTUMINEN

Kyselyidemme perusteella päätoimittajat ja yleisö arvioivat suomalaista koronauutisointia ja -tie-
donvälitystä paljolti samansuuntaisesti – luottamus journalistiseen mediaan on korkealla ja median 
nähdään täyttäneen sille kuuluvia tehtäviä. Päätoimittajat kuitenkin arvioivat painetun uutismedian 
merkityksen sekä yleisellä että paikallisella tasolla suuremmaksi kuin Oulun seutukunnan yleisö. Vaik-
ka luottamusta journalismiin on, suuri osa yleisöstä oli huolissaan esimerkiksi valeuutisista.

Yleisökysely osoittaa, että ihmisillä on myös kriittisiä näkemyksiä koronauutisoinnista ja että eri-
laisten vastaajaryhmien kesken on isoja eroja siinä, miten hyvin he näkevät tulleensa informoiduiksi 
ja miten hyvin he näkevät tiedotusvälineiden hoitaneen niiden tehtäviksi nähdyt asiat. Ikäryhmittäin 
tarkasteltuna kriittisimpiä olivat 25–34-vuotiaat vastaajat, joiden joukossa luottamus journalistiseen 
mediaan oli alhaisempi kuin muissa ikäryhmissä.  Peräti joka kolmas tämän ikäryhmän vastaajista 
oli vahvasti sitä mieltä, että koronauutisiin ja -tiedonvälitykseen ei voi luottaa. Lisäksi samasta ikäryh-
mästä yli kolmannes piti päivälehtien roolia merkityksettömänä ja paikallislehtien  roolia melko merki-
tyksettömänä koronauutisoinnissa ja -tiedonvälityksessä. 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä kuitenkaan 
esimerkiksi sosiaalinen media ei kyselyn mukaan ollut korvannut perinteisiä tiedotusvälineitä. Vain 
kuusi prosenttia heistä piti sosiaalista mediaa merkittävänä koronatiedon lähteenä ja lähes puolet (42 %) 
piti sitä melko tai täysin merkityksettömänä tässä tehtävässä. Sosiaalista mediaa erittäin merkittävänä 
tiedonlähteenä pitäviä oli eniten kahdessa ikäryhmässä – 18–24-vuotiaissa (24 %) ja 35–48-vuotiaissa 
(28 %) eli ikäryhmissä kriittisimmän ikäryhmän molemmin puolin.

Päätoimittajat pitivät merkittävimpänä tietolähteenä ilmestymisalueensa paikallis- ja päivälehtiä 
ja lähes yhtä merkittävänä viranomaisten viestintää. Viranomaisviestintä oli tärkeää myös yleisön 
näkökulmasta. Paikallisen median tehtävistä koronapandemian yhteydessä yleisö ja päätoimittajat 
olivat varsin samaa mieltä, vaikkakin päätoimittajat pitivät lähes kaikkia kysyttyjä median tehtäviä 
tärkeämpinä kuin yleisö. Yleisö kuitenkin piti muun media koronauutisoinnin kriittistä tarkastelua hie-
man tärkeämpänä kuin päätoimittajat. Lisäksi Oulun seudun yleisökyselyn vastaajista yli kolmannes 
piti koronauutisointia ja -tiedonvälitystä yksipuolisena (39 %) tai poliittisesti värittyneenä (35  %) – 
osuus on verrattain suuri ja paljon suurempi kuin päätoimittajilla. Jatkossa tutkimuksessa olisikin 
hyvä pohtia, mistä ero syntyy. Kertooko ero siitä, että vaikka luottamus journalismiin on Suomessa 
yhä korkealla, ihmisten näkemykset alkavat erota toisistaan aiempaaa enemmän? Onko esimerkiksi 
niin, että mielikuvat päivälehdistä ja niiden uutisoinnista perustuvat aiempaa enemmän muuhun kuin 
omaan kokemukseen?

5.2 KRIISITIEDON VÄLITTÄMINEN TULEVAISUUDESSA

Päätoimittajat näkevät kyselymme avointen vastausten perusteella lähitulevaisuuden keskeisenä 
trendinä perinteisen uutismedian suhteellisen merkityksen heikkenemisen ei-toimituksellisen sosi-
aalisen median, erikoistuneen verkkomedian ja viranomaismedian vahvistuessa. Heidän mukaansa 
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sosiaalisen ja digitaalisen median ansiona on erityisesti kriisiviestinnässä viestinnän nopeutuminen. 
Samalla he pitävät ei-perinteistä digitaalista mediaa lähtökohtaisesti epäluotettavana. He uskovat tu-
levaisuuteen, jossa niin sanottu perinteinen median ja digitaalinen media eriytyvät ennemmin kuin 
sulautuvat tai hybridisoituvat ja jossa toimitettua ja varmennettua tietoa on entistä vaikeampi erottaa 
virheellisestä tiedosta. Samalla he kuitenkin uskovat perinteisen uutismedian säilyttävän asemansa 
ainakin jossain määrin ja houkuttelevan yleisöjä juuri varmennetulla, luotettavalla tiedolla verkon in-
formaatiotulvan keskellä. Heille digitaalinen media on ennen kaikkea mahdollisuus entistä nopeam-
paan julkaisuun, mutta ei juurikaan journalismin uudistamiseen tai uudenlaisen, vuorovaikutteisem-
man ja yhteisöllisemmän yleisösuhteen rakentamiseen.

Päätoimittajat uskovat, että median digitalisoituminen ja perinteisen uutismedian suhteellisen ase-
man heikkeneminen kärjistävät poliittista, sosiaalista ja kulttuurista polarisaatiota yhteeiskunnassa. 
Tietolähteiden arvioidaan moninaistuvan ja kriisitiedon ekosysteemiin tulevan yhä erikoistuneempia 
sekä luotettavan että ei-luotettavan tiedon tarjoajia. Vastaajat kuitenkin näkevät, että niche-yleisöille 
suunnatut julkaisut ja alustat neutraaliuteen pyrkimisen sijaan tarkastelevat lähtökohtaisesti uutista-
pahtumia omista näkökulmistaan ja mielipiteistään käsin. Vastaajat uskovat myös tulevaisuuteen, jos-
sa viranomaisten ja muiden kriisiajan tietoa jakavien tahojen riippuvuus uutismediasta vähenee, koska 
heillä on omat viestintäkanavansa ja mediansa.
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LIITE 2. KYSELYLOMAKE UUTISMEDIAN PÄÄTOIMITTAJILLE

KORONAPANDEMIA JA MEDIA

Vastaaminen vie 10-15 minuuttia. 
Vastaukset käsitellään nimettöminä ja ehdottoman luottamuksellisina. Vastauksia käsittelevät vain 

tämän tutkimuksen tutkijat, ja heillä on kaikissa tutkimukseen liittyvissä asioissa vaitiolovelvollisuus. 
Tutkimukseen perustuvissa julkaisuissa ei esitetä yksittäisten vastaajien tietoja, vaan tulokset kuvataan 
siten, että yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa.

Kiitos osallistumisesta!
Lisätietoja kyselystä antavat professori Jaana Hujanen, Helsingin yliopisto, jaana.hujanen@helsin-

ki.fi ja tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund, Turun yliopisto, mikko.s.gronlund@utu.fi.
 

1. Asemani julkaisussa
Päätoimittaja
Muu, mikä?

2. Edustamani julkaisun taustatiedot
Ilmestymispaikkakunta        
Perustamisvuosi                   
 
3. Edustamani julkaisu on
Päivälehti
Paikallislehti
Ilmais- tai kaupunkilehti
Verkkojulkaisu
Muu, mikä?

4. Julkaisumme ilmestymisalue on
Valtakunnallinen
Maakunta
Kunta
Kaupunginosa tai kylä
Muu, mikä?

5. Mitkä muut tietolähteet kuin edustamanne julkaisu ovat tarjonneet ilmestymisalu-
eellanne koronauutisia ja -tiedonvälitystä?
Päivälehdet, mitkä?
Paikallislehdet, mitkä?
Ilmais- ja kaupunkilehdet, mitkä?
Sosiaalinen media, mitkä?
Televisio, mitkä kanavat?
Radio, mitkä kanavat?
Viranomaisten viestintä, mitkä viranomaiset?
Kuntien ja kaupunkien julkaisut, mitkä?
Muut, mitkä?

mailto:jaana.hujanen@helsinki.fi
mailto:jaana.hujanen@helsinki.fi
mailto:mikko.s.gronlund@utu.fi
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6. Kuinka merkittäviä seuraavat tietolähteet ovat olleet ilmestymisalueellanne koro-
nauutisoinnissa ja -tiedonvälityksessä? (Täysin merkityksetön, Melko merkityksetön, Ei kovin 
merkittävä muttei merkityksetönkään, Melko  merkittävä, Erittäin merkittävä)
Päivälehdet
Paikallislehdet
Ilmais- ja kaupunkilehdet
Sosiaalinen media
Televisio
Radio
Viranomaisten viestintä
Kuntien ja kaupunkien julkaisut
Muut
 
7. Miten kuvaisitte edustamanne julkaisun roolia koronauutisoinnissa ja -tiedonväli-
tyksessä?

8. Edustamani julkaisun tehtävä koronauutisoinnissa ja -tiedonvälityksessä on…
Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavista väitteistä? (Täysin eri mieltä, Melko eri 
mieltä, Ei samaa eikä eri mieltä, Melko samaa  mieltä, Täysin samaa mieltä)
Välittää  viranomaisten jakamaa tietoa ilmestymisalueemme asukkaille
Palvella ilmestymisalueemme asukkaita
Tarkistaa  koronapandemiaa koskevaa tietoa
Tuoda esiin paikallisten asukkaiden koronakriisiin liittyviä kokemuksia
Tukea viranomaisten ja päättäjien toimintaa
Rakentaa ja tukea paikallista yhteisöllisyyttä
Tarkastella kriittisesti päättäjien ja viranomaisten toimintaa koronakriisissä
Tarkastella kriittisesti muun median toimintaa koronakriisissä
Oikaista koronapandemiaa koskevaa virheellistä tietoa
Käsitellä koronaan liittyviä asioita ja ilmiöitä ihmisläheisesti
Analysoida  ja kommentoida koronapandemiaa ja sen hoitamista
Tarjota ratkaisuja arjen ongelmiin
Auttaa käsittelemään koronaan liittyviä tunteita
Rohkaista ihmisiä osallistumaan keskusteluun ja julkiseen toimintaan
Muu tehtävä, mikä?
 
9. Mitkä ovat olleet edustamanne julkaisun koronauutisoinnin ja -tiedonvälityksen      
merkittävimmät haasteet ja puutteet?

10. Koronauutisointi ja -tiedonvälitys Suomessa on… Missä määrin olette samaa tai eri 
mieltä seuraavista väitteistä? (Täysin eri mieltä, Melko eri mieltä, Ei samaa eikä eri mieltä, Melko 
samaa mieltä, Täysin samaa mieltä)
Välttänyt tarkistamattoman tiedon julkaisemista
Kritiikitöntä viranomaisten toimintaa kohtaan
Ollut sisällöltään yksipuolista
Antanut tilaa myös koronarajoitustoimiin kriittisesti suhtautuville
Nojannut koronauutisoinnissa tieteelliseen tutkimustietoon
Löytänyt uusia tulokulmia
Tarjonnut ratkaisuja jokapäiväisen elämän ongelmiin
Ollut lähteiltään monipuolista
Käsitellyt poliittisten päättäjien toimintaa kriittisesti
Kutsunut ihmisiä osallistumaan keskusteluun ja julkiseen toimintaan
Auttanut käsittelemään koronaan liittyviä tunteita
Ollut poliittisesti värittynyttä
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11. Miten arvioitte eri julkaisujen tai julkaisualustojen roolin muuttuvan kriisien uuti-
soinnissa ja tiedonvälityksessä seuraavien viiden vuoden aikana?
 
12. Mitä muuta haluaisitte kertoa koronauutisoinnista tai kriisiviestinnästä, tai onko 
teillä palautetta tutkijoille?
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LIITE 3. OULUN SEUDUN YLEISÖN KYSELYLOMAKE

KORONAPANDEMIAVIESTINTÄ OULUSSA. YLEISÖLLE SUUNNATTU KYSELYTUTKIMUS 

Taustakysymykset
1. Sukupuoli:  mies
  nainen
  muu 

2. Ikä:  18-24 vuotta
  25-34 vuotta
  35-49 vuotta
  50-64 vuotta
  65-79 vuotta

4. Kunta: Hailuoto
  Kempele
  Liminka
  Lumijoki
  Muhos
  Oulu
  Tyrnävä

4. Koulutustaso: Merkitkää korkein koulutustasonne  
   Perus-/kansakoulu
   Ammatti-, tekninen-/kauppakoulu
   Ylioppilas/lukio
   Opisto
   Ammattikorkeakoulu
   Yliopisto/korkeakoulu
   Muu

5. Puoluekanta: merkitkää viime kuntavaaleissa äänestämänne puolue
 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue (SDP)
 Vasemmistoliitto (VAS)
 Kansallinen Kokoomus (KOK)
 Suomen Keskusta (Kesk)
 Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP)
 Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
 Vihreä liitto (Vihr)
 Perussuomalaiset (PS)
 Sininen tulevaisuus (Sin)
 Jokin muu
 En äänestänyt 2021 kuntavaaleissa
 En halua vastata
 
6. Miten kauan olette asunut Oulun seudulla?  (Vuotta)
 Alle 10 vuotta
 10-19 vuotta
 20-29 vuotta
 30-39 vuotta
 40-49 vuotta
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 50-59 vuotta
 60+ vuotta

6. Missä määrin olette samaa tai eri mieltä väittämän kanssa? Uskon, että voin yleisesti 
ottaen luottaa koronauutisiin ja -tiedonvälitykseen Suomessa.
 Täysin eri mieltä
 Melko eri mieltä
 Ei samaa eikä eri mieltä
 Melko samaa mieltä
 Täysin samaa mieltä
 En osaa sanoa

7. Kuinka merkittäviä seuraavat tietolähteet ovat olleet paikkakuntanne koronauuti-
soinnissa ja -tiedonvälityksessä? (Täysin merkityksetön, Melko merkityksetön, Ei kovin merkit-
tävä muttei merkityksetönkään, Melko merkittävä, Erittäin merkittävä)
 Päivälehdet
 Paikallislehdet
 Ilmais- ja kaupunkilehdet
 Sosiaalinen media
 Televisio
 Radio
 Viranomaisten viestintä
 Kuntien ja kaupunkien julkaisut
 Muu, mikä?
 
8. Kuinka luotettaviksi koronauutisoinnin ja -tiedonvälityksen lähteeksi koette 
seuraavat paikalliset tiedonlähteet? (Epäluotettava, Melko epäluotettava, Ei epäluotettava tai 
luotettava, Melko luotettava, Erittäin luotettava, En osaa sanoa)
 Sanomalehti Kaleva
 Kaupunkilehti Forum24
 Mobiilisovellus Oulu247
 Ylen Oulun paikallistoimitus
 Kaupunkimedia Mun Oulu
 Kaupunkimedia Kaupunni
 Kaupunkimedia Urbo
 Mustread-median “Oulun kirjeenvaihtaja”
 Oulun sairaanhoitopiirin julkaisu Oys Plus
 Facebook-ryhmä Oulun ja Oulun seudun politiikka
 Facebook-ryhmä Oulun puskaradio
 Facebook-ryhmä Puskaradio Oulun seutu
 Facebook-ryhmä Pohjois-Suomen koronakriittiset
 9. Seuraavassa on väitteitä liittyen omaan median käyttöönne
 
(Täysin eri mieltä, Melko eri mieltä, Ei samaa eikä eri mieltä, melko samaa mieltä, Täysin samaa mieltä)
 Paikallinen koronaa koskeva uutisointi ja tieto on (ollut) minulle tärkeää
 Koronasta keskusteleminen sosiaalisessa mediassa on minulle tärkeää
 Olen jakanut koronauutisia ja tietoa muille
 Olen saanut riittävästi koronaa koskevaa tietoa
 Minulle on ollut tärkeää täydentää perinteisen median antamaa koronatietoa sosiaalisella medialla
 Luotan tuttujeni suosittelemiin tiedonlähteisiin
 Olen huolestunut koronaan liittyvistä valeuutisista
 Olen huolestunut siitä, että sosiaalisessa mediassa koronakeskustelua kärjistävät voimakkaat
  vastakkainasettelut
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10. Mikä on paikallisen median tehtävä koronauutisoinnissa ja -tiedonvälityksessä? 
(Täysin eri mieltä, Melko eri mieltä, Ei samaa eikä eri mieltä, Melko samaa mieltä, Täysin samaa mieltä)
 Palvella ilmestymisalueensa asukkaita
 Välittää viranomaisten jakamaa tietoa ilmestymisalueensa asukkaille
 Tuoda esiin paikallisten asukkaiden koronakriisiin liittyviä kokemuksia
 Tukea viranomaisten ja päättäjien toimintaa
 Rakentaa ja tukea paikallista yhteisöllisyyttä
 Tarkastella kriittisesti päättäjien ja viranomaisten toimintaa koronakriisissä
 Tarkastella kriittisesti muun median toimintaa koronakriisissä
 Oikaista koronapandemiaa koskevaa virheellistä tietoa
 Käsitellä koronaan liittyviä asioita ja ilmiöitä ihmisläheisesti
 Analysoida ja kommentoida koronapandemiaa ja sen hoitamista
 Tarjota tietoa ja ratkaisuja korona-arjen ongelmiin
 Auttaa käsittelemään koronaan liittyviä tunteita
 Rohkaista ihmisiä osallistumaan keskusteluun ja julkiseen toimintaan

11. Millainen koronaa koskeva mediasisältö on ollut mielestänne hyödyllistä?

12. Mielestäni koronauutisointi ja -tiedonvälitys Suomessa on…
(Täysin eri mieltä, Melko eri mieltä, Ei samaa eikä eri mieltä, Melko samaa mieltä, Täysin samaa mieltä)
 Ollut kritiikitöntä viranomaisten toimintaa kohtaan
 Käsitellyt poliittisten päättäjien toimintaa kriittisesti
 Antanut tilaa myös koronarajoitustoimiin kriittisesti suhtautuville
 Nojannut koronauutisoinnissa tieteelliseen tutkimustietoon
 Löytänyt uusia näkökulmia koronaan
 Tarjonnut ratkaisuja korona-ajan ongelmiin
 Auttanut käsittelemään koronaan liittyviä tunteita
 Ollut sisällöltään yksipuolista
 Kutsunut ihmisiä osallistumaan keskusteluun ja julkiseen toimintaan
 Ollut poliittisesti värittynyttä
 Ollut lähteiltään monipuolista
 Ollut epäselvää ja ristiriitaista
 
13. Oletteko maksanut uutissisällöstä verkossa tai tilattavana painettuna lehtenä vii-
meisen vuoden aikana?
 Kyllä
 En

14. Mitä muuta haluaisitte kertoa paikkakuntanne koronauutisoinnista tai kriisivies-
tinnästä, tai onko teillä palautetta tutkijoille?

Mikä vastaa parhaiten taloutenne tilannetta?
 Yhden hengen talous
 Lapseton pari
 Muu aikuistalous (vain yli 18-vuotiaita)
 Talous, jossa alle 18-vuotiaita lapsia (lapsitalous)

Kotona asuvien lasten iät
 0 - 2 vuotta
 3 - 6 vuotta
 7 - 12 vuotta
 13 - 15 vuotta
 16 - 17 vuotta
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Talouden koko (itsenne mukaan lukien)
 1 henkilö
 2 henkilöä
 3 henkilöä
 4 henkilöä
 5 henkilöä
 6 tai useampi henkilöä
 
Taloutenne yhteenlasketut bruttotulot, joista ei ole vähennetty veroja?
 alle 10.000 euroa/v
 10.000 - 20.000 euroa/v
 20.001 - 30.000 euroa/v
 30.001 - 40.000 euroa/v
 40.001 - 50.000 euroa/v
 50.001 - 60.000 euroa/v
 60.001 - 70.000 euroa/v
 70.001 - 80.000 euroa/v
 80.001 - 90.000 euroa/v
 yli 90.000 euroa/v
 En halua vastata
 
Asunnon tyyppi
 Omakotitalo
 Rivi-/paritalo
 Kerrostalo
 
Asutteko...?
 Vuokra-asunnossa
 Asumisoikeusasunnossa
 Omistusasunnossa
 Jossain muussa
 En halua vastata
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