
JULKISUUS JA INTRESSIKAMPPAILUT

HEIKKI LUOSTARINEN

Mediajulkisuus on organisaatioille nykymaa-
ilmassa hieman sama asia kuin yksityisauto
yhdysvaltalaisen suurkaupungin asukkaalle:
autoa voi inhota. sitä voi syyttää saasteesta,

yhteiskuntarakenteen tuhoutumisesta, kuo-
lonuhreista ja muista ongelmista. Ilman sitä
on kuitenkin vaikea elää, jos haluaajohonkin
edetä. Moottoriteillä on paha ajaa polkupyö-
rälla ja, jos julkinen liikenne on kuollut, au-
tottoman on tyytyminen kotinurkkiinsa.

Yksiselitteisesti ei voi väittää, että suoma-
laiset organisaatiot olisivat jo tässä tilantees-
sa. On edelleen runsaasti yhteistija, esimer-
kiksi monet uskonnolliset ryhmät, jotka tule-
vat mainiosti toimeen ilman julkisuutta tai
jotka voivat hoitaa asiansa esimerkiksi virka-
koneiston kautta, työmarkkinajärjestön väli-
tyksellä, edustuksellisen demokratian mah-
dollistamin keinoin tai erilaisten suhdever-

kostojen avulla. Trendi näyttää kuitenkin ole-
van se, että yhä useammat organisaatiot - eri-
tyisesti ne, joiden toiminta on rahoituksen tai
Iainsäädännön vuoksi sidoksissa poliittiseen
päätöksentekoon - joutuvat ottamaan media-
julkisuuden huomioon, panostamaan siihen
omia voimavarojaan ja kouluttamaan henki-
löstöään pr-taitoihin.

Sellaisetkin organisaatiot, kuten poliisi, joi-
den aiempi suhde mediajulkisuuteen oli
suunnittelematon ja yrmeä, kouluttavat nyt
väkeään "julkisuuden hyvaksikayton" kurs-
seilla, järjestävät mediatapahtumia, opettele-
vat näkymään mielipidesivuilla ja harjoittele-
vat tv-haastattelujen taitoja. Euroopan unio-
niin liittymistä vastustavat maanviljelijätkin

ymmärsivät median arvon, ja perinteisen kar-
vahattulähetystön sijaan vaikutuskeinoksi
otettiin yritys ripustaa naudan pääkallo EU:n
Helsingin edustuston lippusalkoon.

ME DIAVALITTEINEN YHTEISKU NTA

Syy pr-aktiviteetin nopeaan kasvuun länsi-
maissa - USA:ssa arvioidaan olevaan yksi tie-
dottaja yhta toimittajaa kohti - loytyy uskoak-
seni kolmesta suunnasta. Ensinnäkin on kyse
perinteisten päätöksentekotapojen muuttu-
misesta. Politiikan osalta puhutaan sen me-

diavälittyneisyydestä tai medialisoitumisesta;
politiikan päiväj ärj estyksessä tulevat tärkeik-
si vain ne asiat,jotka saavat huomiotajoukko-
viestimien julkisuudessa. Päätöksenteon pro-
sessissa "näyttämön" merkitys on kasvanut
"kulisseihin" verrattuna.

Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan hal-
litus kayttaa enemmän aikaansa hoitaakseen
suhteitaan lehdistöön kuin parlamenttiin;
seikka heijastaa sitä tilannetta, eItä vaikka
parlamentti lopullisesti tekee päätökseto asi-
oihin on kyettävä vaikuttamaan jo silloin, kun
syntyvät tärkeysjärjestykset, tematisaatiot,
näkökulmat, kasitteellistykset, kaikki ne so-

siaalisen todellisuuden jäsennyksen muodot,
jotka vaikuttavat siihen, mihin suuntaan pää-

tökset lopulta kallistuvat.

Journalismi on tämän näkökulman mukaan
paitsi uutisia jo tapahtuneista asioista myös,
ja ehka ennen muuta, taisteluareena, keskus-
telujen ja kamppailujen foorumi yhteiskun-
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nan kehittämisestä ja muuttamisesta. Hyvin
monenlaiset intressiryhmät taistelevat julki-
suustilasta ja siitä, että juuri niiden toiveet ja

tulkinnat tulisivat ensimmäisiksi. Esimerkik-

si sanomalehtien uutissivujen painopiste

näyttää siirtyvän menneisyyden tapahtumista

tulevaisuuteen. Suuri osa uutisista on lausu-

mia, kannanottoja, mielipiteitä, ennusteita
jne., jotka suuntautuvat tulevaisuuteen ja joi-
den keskeinen tarkoitus ja tavoite on muuttaa

tuo tulevaisuus halutun kaltaiseksi, toteuttaa

oma ennuste.

Lyhyesti: journalismi on tärkeä, ehka tar-

kein, modernin yhteiskunnan intressikamp-

pailujen tapahtumapaikka,ja siksi vain harva

organisaatio voi olla pelaamatta siella ja pa-

nostamatta omiin pelitaitoihinsa.
Toinen pr-aktiivisuuden kasvuun vaikutta-

nut tekijä on yhteiskunnan ja yhteiskuntien
integraation kasvu, moninainen vuorovaiku-

tuksen ja keskinäisen riippuvuuden lisäänty-

minen. Ennen vanhaan ei Juupajoen kunnan-

sihteerin tarvinnut juuri valittaa kansainvä-

listen valuuttamarkkinoiden liikahduksista,
mutta nyt hänen on niitä seurattava kunnan

ulkomaanvaluuttaisten lainoj en suojaamisek-

si. Monenmoiset organisaatiot ovat joutuneet

kouluttamaan itseään yleiseurooppalaiseen

yhteistyohtin ja lobbaukseen, ja enl"istä enem-

män siihen on tarvetta, jos Suome§ia tulee

Euroopan unionin jäsen. Journalismi on kes-

keinen interaktion väline modernissa yhteis-

kunnassao siitä organisaatiot saavat tietoa

toistensa toimista ja yrittavat itse vaikuttaa

toisiin. Interaktion piiri on nyt niin laaja ja

vuorovaikulus niin tiheätä, että se tarvitsee

mediaj ulkisuuden toimiakseen kitkattomasti.
Kolmas seikka on poliittisten ohjelmien ja

puolueiden muutos. Journalismin tilassa ta-

pahtuva intressikamppailu on luonteeltaan

erilaista kuin sellaisessa poliittisessa järjes-

telmässä, jossa keskeisiä julkisuuksia ovat

laajojen j oukkopuolueiden omat j ärjestölliset

elimet ja puolueiden yhteiset, valtuustojen ja

parlamenttien kaltaiset foorumit. Jälkimmai-
sen järjestelmän voima ja heikkous on siinä,

että intressiedustus tapahtuu "pakettina"; jo-

takin yhteiskuntaryhmää tai -luokkaa edusta-

va puolue edustaa jäsenistönsä kaikkia yh-

teiskunnallisia ja kulttuurisia etuja kirjalli-
suusmausta asuntopolitiikkaan. Paketit si-
vuuttavat yksiltilliset erot, mutta samalla ne

"vetävät" edustuksen piiriin myös sellaisia

erityisryhmia, joilla on yhdensuuntaisia pyr-

kimyksia, mutta ei omaa poliittista voimaa tai
joiden ongelmat ovat liian arkoja tuotaviksi
julkisuuteen. On monia fyysisia, psyykkisia ja

sosiaalisia syitä, joiden vuoksi on vaikeaa,

ehka mahdotonta huolehtia eduistaan journa-

listisessa julkisuudessa. Osana puolueiden

edustuksellisia "paketteja" tilanne on parem-

pi.
Alkoholisteilla, esimerkiksi, ei ole omaa

liittoa, toiminnanjohtajaa, lehteä, tiedottajaa
ja iloisia, journalisteille tarkoitettuja media-

tapahtumia, joissa viestimet saisivat kuohu-

viinin ja lohileipien kera tietää sen, millaisia
pyrkimyksiä, toiveita ja tarpeita heilla on.

VAATIVA JOURNATISMI

Journalismin tarjoama intressifoorumi on

tarkka ja vaativa. Se tarjoaa tilaa erityisesti
sellaisille kulttuurisille erityisryhmille ja
-eduille, jotka vain harvoin saavat laajaa huo-

miota j oukkopuolueiden usein materiaalisille
eduille rakentuvassa järjestöllisessä päätök-

senteossa. Vaativuus taas tarkoittaa artikulaa-
tiokykyä ja taitoa ottaa huomioon ne erityiset
vaatimukset, jotka journalismin oma logiikka

intressikamppailuille asettaa; medialisoitu-
neessa politiikassa insestistiepäilyt eivät

muodosta lainsäädännön reformitarvetta in-

sestiepäilyinä, vaan pikku Nikon tapauksena.

Ministerien esteellisyyssäädökset eivät ole

tässä poliittisessa prosessissa niinkään es-

teellisyyssäädöksiä, vaan tapaus Juhantalo.
Laajoj en poliittisten ohj elmien, ideologioi-

den ja liikkeiden aikana muodostui erilaisia
"sateenvarjoj a"' suoj aa maan niitä ja näitä eri-
tyisiä intressejä, tunnetuimpana varjona hy-

vinvointivaltion ajatus. Nykyinen poliittinen
toiminta perustuu enemmänkin pieniin, tois-
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tensa kanssa kilpaileviin ryhmiin, jotka pita-
vät pääosin huolta vain itsestään, mutta saat-

tavat tietenkin pyrkia muodostamaan julki-
suuden kautta erilaisia liittoutumia ja koaliti-
oita, jos silla keinoin on mahdollista saada

etua omalle ryhmälle.
Tässä tilanteessa lähes kaikkien organisaa-

tioiden on välttämätöntä panostaa pr- ja tiedo-
tustoimintaan. Myös organisaatioiden sisäi-
sessä ja välisessä toimintakulttuurissa on ta-
pahtunut muutoksia, jotka lisäävät median
merkitystä. Esimerkiksi erään kanadalaisen
tutkimuksen mukaan poliisijohto on alkanut
kayttaa tiedotusvälineitä organisaation ohja-
usjärjestelmän osana. Alaisia ei enää palkita
ja rangaista virkateitse vaan televisiossa, ra-
diossa ja lehdissä annettavina kehuina ja
haukkuina.

Asialla on myös toinen puolensa, journalis-
min muutos. Nykyaikainen uutisteollisuus ei
tulisi toimeen päivääkään ilman sitä pr-ihmis-
ten ja tiedottajien armeijaa, joka tekee ilmais-
ta työtä heidan puolestaan: antaa haastattelu-
ja, etsii taustatietoja, kirjoittaa lehdistötiedot-
teita, järjestää kuvauksellisia mediatapahtu-
mia jne. He tuottavat uutisten raakamateriaa-
1ia, joka helpottaa toimittajien työtä ja alentaa

uutistuotannon kustannuksia. Yhdysvaltalai-
sen tutkijan Oscar Gandyn osuvan termin
mukaan organisaatiot tuottavat medialle "in-
formaatioavustuksia" (information subsidies),
joiden lopullisena tavoitteena ei ole tieten-
kään mediateollisuuden tukeminen, vaan

omien etujen ja intressien saaminen median
kautta esiin niin, että ne vaikuttavat päätök-
sentekoon ja muihin eliittiryhmiin. Muuten ei

kai olisi ymmärrettävissä se" että eri organi-
saatiot antavat auliisti työntekijöidensä aikaa
median edustajien käyttöön, aikaa, jolla jour-

nalismiteollisuus tekee itse voittoa.
Informaatioavustusten tuotannossa yhteis-

kunnan eri ryhmien voimavarat ja taidot ovat

tietenkin kovin epätasaisesti jakautuneet.

Ongelma on se, että julkisuuden korostunut
merkitys voi johtaa prosessiin, jossa 'Julki-
suuskompetentit" ryhmät vahventuvat enti-
sestään ja koko yhteiskunta polarisoituu.

NAKYMATTOMYYDEN KIERTEET

Eräiden näkemysten mukaan Suomen julki-
sen sektorin supistuksista ovat kärsineet pa-

himmin ne ryhmät, jotka ovat olleet vähiten
kykeneviä pitämään melua omista eduistaan.

Iisalmelainen sosiaalityontekija Annikki
Kaikkonen muotoili asian Akava-lehdessä (3/

93) hiljattain näin: "Nyt leikataan eniten
kaikkein puolustuskyvyttömimmiltä. Ei ku-
kaan mene kadulle julistamaan, että olen
psyykkisesti sairas tai että lapseni on terapian
tarpeessa." Voi hyvin olla, että kun lama-ajan
historiaa aikanaan kirjoitetaan, huomataan,

että leikkaukset ovat kohdistuneet systemaat-

tisesti rajuimmin niihin ryhmiin, joiden puo-
lustuskyky on ollut, fyysisen tai sosiaalisen
syyn vuoksi, heikoin. Eniten on leikattu kehi-
tysavusta.

Laman alkaessa näytti siltä, että julkisen
sektorin eri lohkot käyvät toistensa kimp-
puun, ja osin niin on tapahtunutkin esimer-

kiksi korkeakoululaitoksessa, jossa teknisten
ja luonnontieteiden eräät johtavat edustajat
ovat vaatineet suorasukaisesti puuhastelutie-

teiden rahojen siirtämistä itselleen. Sosiaali-
sektorilla on ehkä paremmin otettu huomioon
yhteinen etu, ehkäpä siksi, että hyvinvointi-
valtion haudalle kasvava yksityinen palvelu-
sektori kurkkii jo kaikkien ovelta. Selvää on

kuitenkin, että eri ryhmät panostivat voimak-
kaasti mediajulkisuuteen, että ne eivät luotta-
neet korporatististen, virkakoneiston sisäis-
ten tai edustuksellisten kanavien riittavyy-
teen.

Vahavaltaisten yhteiskuntaryhmien ongel-
ma on se, että mediajulkisuuden korostuneen
aseman vuoksi ne ovat joutumassa eräänlai-
seen negatiiviseen näkymättömyyden ja kuu-
lumattomuuden kierteeseen. Julkisen sekto-
rin supistukset heikentävät kansalaisuuden
edellytyksia, kulttuurisia ja sosiaalisia voi-
mavaroja, mikä vähentaa heidan mahdolli-
suuttaan esittää omia intressejään julkisuu-
dessa. Yleisönä he ovat yhä vähemmän hou-
kuttelevia tiedotusvälineille, koska heilla ei
ole varaa ostaa sen paremmin esimerkiksi
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lehtiä kuin niiden mainostamia tuotteitakaan.
He alkavat kadota julkisuudesta, mikä tekee

uudet supistukset entistä helpommiksi.

Journalistien vastuu tässä tilanteessa olisi
huolehtia siitä, että julkisuudessa pysyvät

etuineen myös ne ryhmät, jotka eivät kykene

palkkaamaan pr-ammattilaisia ja tuottamaan

"informaatioavustuksia". Osin toimittajat
ovat niin tehneetkin, mutta vain osin. Silloin
nousevat tärkeälle sijalle erilaiset kansalais-

liikkeet ja tukijärjestöt, joissa pyritaan autta-
maan intressien esiintuomisessa niitä ryhmiä,
jotka eivät siihen muutoin kykene. Tallaisia
eräänlaisia julkisuuden itseapuliikkeitä syn-

tyi esimerkiksi Isossa-Britanniassa l980-lu-
vun aikana, ja niiden tuottamilla oppailla
saattaisi olla kayttoa myös Suomessa.

Tarkeata on vaikuttaa siihen, ettei päätök-

senteko yhteiskunnan voimavaroista muutu
kokonaan mediavälitteiseksi; olisi oltava
myös muita keinoja ja mahdollisuuksia vai-
kuttamiseen kuin pr-toiminnan ja tiedottami-
sen ammatillinen taito.

Nyt vallassa oleva hallitus on korostanut

vapaaehtoistyön, perheiden ja yhteisöjen vas-

tuuta niistä tehtavista, jotka tehottomaksi syy-

tettyä julkista sektoria alasajettaessa jaavat

tekemättä. Puhe on tuttua mm. Isosta-Britan-
niasta konservatiivihallituksen tultua valtaan

vuonna 1979. Ison-Britannian esimerkki kui-
tenkin osoittaa, ettei tällainen politiikka ole

ongelmatonta valtaapitävien kannalta.
Margaret Thatcherin hallitus tuki hyvänte-

kevaisyysjarjestöjen toimintaa voimakkaasti,
ja ne kasvattivat ja ammatillistivat nopeasti

toimintaansa. Tärkeä osa oli niin mainonnalla
(fohon järjestöt käyttivät vuonna I9B9 noin
I50 miljoonaa markkaa) kuin myös ilmaista
j ulkisuutta hankkivalla mediastrategialla.

Vuosikymmenen puolivälissä konservatii-
vihallitus alkoi kuitenkin huomata luoneensa

poliittisen hirviön, sillä avustusjärjestöjen
aggressiivinen pr-toiminta kaytti hyvakseen
hallituksen epäonnistumisia. Työttömien,
asunnottomien ja koyhien esitykset keräsivät
rahaa järjestöille, mutta myös pulmia halli-
tukselle, jonka suurin imago-ongelma oli juu-
ri ihmisten kokema kylmyys ja valinpitamat-
tömyys huono-osaisten asiassa. Siten ei ollut
yllätys, että hallitus ja konservatiivipuolue

alkoivat väittää järjestöjen muuttuneen oppo-

sition poliittisiksi organisaatioiksi, ja vuonna
19BB tuli tietoon, että hallitus oli määrännyt

tutkittavaksi julkista tukea nauttivien järjes-

töjen poliittiset toimet.
Tätä prosessia on tutkinut muun muassa

brittilainen sosiologi Peter Golding, joka on

myös esittänyt ajatuksen pr-valtion synnystä.

Pr-valtio ei enää suhtaudu sosiaalisiin ongel-

miin niiden vakavuuden, vaan ratkaistavuu-

den ja julkisuusarvon mukaan. Vahan huo-

miotaja suosiota keräävät, vain hitaasti tulok-
siin johtavat ohjelmat saavat väistyä.

Kiinnostavaa on, ottaako Suomen hallitus
myös tässä oppia brittilaisistä esikuvista.
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