
1

Sosiaalitietoa 
kansalaisille ja päättäjille

- kenen ehdoilla ja kenen 
kielellä

Sosiaaliala ja media
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Osapuolet ja kieli

• Päättäjät: poliitikot, virkamiehet, tutkijat – yhteinen kieli, mutta kaikilla 
myös oma kielensä

• Media: kieli työkalu, ymmärrettävä päättäjien kieltä, ymmärrettävä 
kansalaisten tarpeet, oltava halua ja taitoa käännöstyöhön

• Kansalaiset: heterogeeninen joukko, joilla monta kieltä suomen kielen 
sisälläkin, AX U?

Kieli ei ole yhdentekevä

• Kielellä ajatellaan, suunnitellaan, päätetään ja hallitaan

• Kielellä politikoidaan

• Kieli voi torjua ja vaikeuttaa – tai helpottaa ja houkutella

• Koulutettujen kieli, eliitin kieli vs. kansan kieli, valta vs. vallan puute

• Turhautumisen maksimi: ”Puhukaa mitä puhutte, ei vois vähempää 
kiinnostaa.”
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Uutismedian tehtävä ja rooli

• Sanomalehdet ovat syntyneet kertomaan uusista asioista. Ne ovat 
syntyneet vaikuttamaan

• Media ei ole päättäjä, mutta käyttää suurta valtaa. Median valta on 
sanomisen valtaa ja yhteiskunnan agendan asettajan valtaa: se 
määrittää, mitkä asiat ovat tärkeitä, mistä Suomessa puhutaan.

• Uutismedian perustehtävä on – edelleen - välittää tietoa päättäjiltä 
kansalaisille, kansalaisilta päättäjille

• Perinteisen median ja sosiaalisen median yhteisvaikutus?
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Uutismedian tehtävä ja rooli - kysymykset

• Käyttääkö media valtaansa oikein tai tasapuolisesti? Pääsevätkö 
agendalle sosiaalisesti polttavat, mutta vähemmän seksikkäät aiheet? 
Paetaanko sosiaalipornoon?

• Miespuoliset sosiaalitoimittajat? Kovat ja pehmeät?

• Köyhillä on monet kasvot - vaikuttaa kieleen ja sen käyttöön

• Kuinka yhdistää ihmisten tarinat ja yhteiskunnan rakenteet, politiikka ja 
talous?

• Media toimii lukijan/kuuntelijan/katsojan mandaatilla. On vastuussa 
ennen kaikkea heille. Ellei media hoida yhteiskunnallista tehtäväänsä, 
se on kansalaisten kannalta tarpeeton. Ja päättäjien.

Tästä pitäisi kiinnostua

• ”Jos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu olisi nykyistä 
suuremmilla organisaatioilla, potilastietojärjestelmät voitaisiin 
yhdenmukaistaa helpommin. Kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen 
onkin avaisasemassa tehokkaan it-infrastruktuurin rakentamisessa”
(Kari Välimäki HS 1.10.2011 nettiajanvarauksesta)
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Media suomentaa 

• Päättäjien kieli on suunnittelun ja hallinnon kieltä, korkealla 
abstraktiotasolla

• Köyhyys tai sairaus ovat kouriintuntuvia asioita. Resurssointi tai 
palvelurakenne abstrakteja. Päättäjien kieli on eri maailmasta kuin 
köyhien tai sairaiden kansalaisten kieli. Väliin tarvitaan suomentajia ja 
selittäjiä: mitä tarkoittaa, mistä on kysymys?

• Suomennostyö edellyttää toimittajilta aikaa ja paneutumista. Onko 
toimituksissa tahtoa?

• Tarvitaan ymmärrystä. Selkeää uutista ei voi tehdä, ellei ymmärrä 
asiaa. Kunnianhimon taso?

Hevonpee-bingo eli se toinen puoli

Synergia Strategia Visio Case Ekosysteemi

Ydin-
osaaminen

Dynaaminen Missio Profiloituminen Fokus
(ointi)

Arvot Segmentti B-toB
B-to-C

Tuloskortti Signaali

Tulosvastuu Resurssointi Asemointi Infra-
struktuuri

Pitkässä
juoksussa

Benchmark Asiakasläh-
töisyys

Toiminta-
ympäristö

Konsepti Best
practises
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En vain tiedä, miten 
ne liittyvät mihinkään.

En minä puolueista 
mitään tiedä, ja jos joku 
Ben Zyskowicz lausuu 
jotain, harvoin se minua 
kiinnostaa. Se on ihan 
pelkkää hepreaa.

Uutelakin keksii nopeasti
kasan tärkeitä 
kysymyksiä:
vuokra-asuntojen hinnat, 
terveydenhuollon palkat 
ja julkisten varojen 
tuhlaus. 

Katsoisit
Hesarista!
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HS 15.12.2009 sivu A5

Kuka mediassa  
puhuu?
Kenen ääni?
Subjekti vai 
objekti?

HS 28.12.2009 sivu A5

Mutkikkaat
aiheet
kaipaavat
usein myös
visuaalista
tukea                 
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Yhteinen kieli – haavettako vain?

• Kieli ei ole köyhyyden syy. Se voi kuitenkin syventää köyhyyttä.

• Kielellä voidaan edesauttaa kansalaisen avunsaantia.

• Kielellä voidaan havahduttaa päättäjät.

• Päättäjiltä on lupa vaatia ymmärrettävää suomea. Medialla suuri valta 
asioiden esille nostamisessa sekä niiden vääntämisessä  
ymmärrettäväksi: mistä on kysymys?

• Hyvä muistaa, että kieli on kuitenkin väline. Asenteet, tahto ja teot 
ratkaisevat

• Kiitos kuuntelusta!


