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Kansainvälisen toimittajakyselyn taustaa
Lehdistötiedotteet ovat toimittajille merkittävä lähde uutisten työstämisessä ja tärkeä

Tiedotteiden hyödyntäminen artikkeleiden teossa on kyselyyn vastanneille toimittajille varsin

osa heidän jokapäiväistä työtään. Toimittajat tekevät jatkuvasti valintoja siitä,

arkipäiväistä. 85 prosenttia vastaajista oli lukenut lehdistötiedotteen kuluneen vuorokauden

mitkä tiedotteet ovat lukemisen arvoisia ja mistä tiedotteista saa tarpeeksi
materiaalia hyvää artikkelia varten. Mitä asioita omassa lehdistötiedotteessa tulisi
huomioida?
Toteutimme vuonna 2019 toisen kansainvälisen toimittajakyselymme, jossa
selvitimme, mihin asioihin toimittajat kiinnittävät lehdistötiedotteissa huomiota ja

aikana. Havaitsimme myös selkeän eron toimittajien aktiivisuudessa hyödyntää tiedotteita
verrattaessa vuonna 2017 tehtyyn vastaavaan kyselyyn. 35 prosenttia vastaajista kertoi
hyödyntäneensä tiedotetta artikkelin kirjoittamisessa viimeisen 24 tunnin aikana, mikä
tarkoittaa 8 prosenttiyksikön kasvua vuoden 2017 tuloksiin verrattuna.

Milloin viimeksi käytit lehdistötiedotetta hyväksesi jutun teossa?

millaisia tiedotteita he arvostavat. Selvitimme myös, miten he käsittelevät tiedotteita
ja mitkä ovat heidän ensisijaisia lähteitään. Olemme koonneet tähän whitepaperiin
toimittajakyselyn keskeisimmät tulokset ja toimittajien parhaat vinkit tehokkaaseen
tiedottamiseen.

Kuluneen 24 h aikana

35%
28%

Kuluneen viikon aikana
18%

Kuluneen kuukauden aikana

Tällä kertaa kyselyyn vastasi 892 media-alan ammattilaista Suomesta, Ranskasta, Saksasta,

6%

Kuluneen kolmen kuukauden aikana

Hong Kongista, Ruotsista ja Yhdistyneistä arabiemiirikunnista. Kyselyyn vastanneiden joukossa
on sekä päätoimittajia, lehti- ja uutistoimittajia että freelancereita.
Suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista on takanaan pitkä toimittajanura. Puolet vastanneista
on toiminut alalla yli 16 vuotta.

Kuluneen kuuden kuukauden aikana

3%

Kuluneen vuoden aikana

3%

Siitä on jo niin kauan, että en enää muista

3%

En ole käyttänyt lehdistötiedotteita
jutun teossa

2%

Kuinka varmistat, että tiedotteesi luetaan?
Kiireiset toimittajat vastaanottavat päivittäin satoja tiedotteita. Siksi halusimmekin
selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että toimittajat lukevat sähköpostiin

Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että luet
sähköpostiin tulleen tiedotteen?

saapuneen tiedotteen. Esitimme toimittajille kyselyssä erilaisia väittämiä ja pyysimme
heitä arvioimaan väittämien tärkeyttä.
Yli 90 prosenttia vastaajista nosti kaksi tekijää tärkeimmäksi asiaksi tiedotteessa. 93 prosenttia
toimittajista arvosti aiheen ajankohtaisuutta. Tiedotteen tekstin selkeys oli merkittävä tekijä 91
prosentille vastaajista.
Mielenkiintoinen otsikko ja tiedotteen oikea kohdistaminen olivat myös tärkeitä tekijöitä toimittajille. 83 prosenttia vastaajista piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä sitä, että tiedote liittyy heidän
toimialaansa tai osaamiseensa. 88 prosenttia vastaajista piti mielenkiintoista otsikkoa yhtenä
onnistuneen tiedotteen peruselementeistä.

Tiedotteen aihe on tuore
Tiedotteen teksti on selkeää ja
ymmärrettävää
Tiedotteen otsikko on mielenkiintoinen
Tiedote liittyy omaan toimialaani
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93%
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91%
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11%

4%
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Tiedote on visuaalisesti selkeä

88%

1%

26%

83%
72%

2%

Tiedotteen julkaisija on minulle
ennestään tuttu

30%

1%

69%

Tiedotteen julkaisija on yleisesti tunnettu

31%

1%

68%

Tiedote ei ole liitetiedostona

Erittäin merkityksetöntä tai merkityksetöntä

44%

Neutraalia

3%

53%

Tärkeää tai erittäin tärkeää

1. Tiedota kuumista aiheista asioista nopeasti
Nopeus on tiedottamisessa valttia. Ajankohtaisista asioista kannattaa tiedottaa heti,
tapahtumista sen sijaan reilusti etukäteen. Tiedote, joka liittyy toimialalla pinnalla
oleviin teemoihin ja keskusteluihin, menee helposti muiden hyvien tiedotteiden edelle.
”Tiedotteiden tulee olla ajankohtaisia eli ne pitää julkaista medialle hyvissä ajoin, ennen kuin
kyseinen sesonki on käsillä. Mitä valmiimpi ja paremmin ajoitettu paketti toimitetaan, sen var-

Mene siis suoraan asiaan. Usein kiireiset toimittajat lukevat otsikon ja muutaman
ensimmäisen lauseen tiedotteesta ja päättävät niiden perusteella, onko tiedote
lukemisen arvoinen.
Pyri välttämään päällekäyvää tuotteiden tai palveluiden mainontaa tiedotteissa.
Kyselymme vastaajat ilmaisivat selvästi suhtautuvansa kielteisesti myynnillisiin tiedotteisiin ja osa kertoi niiden jopa päätyvän suoraan roskakoriin.

memmin se päätyy julkaistavaksi. Tutkimustulokset ovat myös arvokasta tietoa, joita voi käyttää
faktana jutuissa ja kuvaamassa esim. trendien muuttumisessa.”

”Lyhyt, napakka tiedote ilman turhaa maalailua on parempi kuin kuuden sivun sepustus. Asian
pitäisi mahtua yhteen paperiarkkiin.”

Seuraa siis, mistä alallasi puhutaan ja kohdista tiedotteet niin, että niissä on jokin
tuore näkökulma aiheeseen. Muista, että toimittajat eivät halua tehdä juttua samoista

Tiedotteessa on hyvä olla vain yksi kärki eli yhdessä tiedotteessa ei kannata käsitellä

aiheista kuin muut, joten heille ei kannata tarjota tiedotetta, joka on ensin lähetetty

useampaa eri teemaa. Pysy siis tiukasti asiassa, äläkä esittele esimerkiksi taustatie-

toisaalle ja josta on jo tehty juttu toiseen mediaan.

toja liian laveasti. Toimittajat kyllä pyytävät lisätietoa, jos tiedote kiinnostaa heitä.

”Tiedotteet kannattaa lähettää toimituksiin aikaisin aamulla jotta niitä voidaan käsitellä aamukokouksessa.”

2. Kirjoita selkeää ja helposti ymmärrettävää tekstiä
Olennaista on, että tiedotteen faktat esitetään selkeästi ilman turhia mainoslauseita
tai jargonia. Tiedotteen uutisarvo eli tiedotteen ydinsanoma tulisi tuoda esille jo
tekstin ensimmäisessä kappaleessa.

Suuri joukko kyselyymme vastanneita toimittajia halusi muistuttaa tiedotteiden lähettäjiä
perustekijöistä, jotka tiedotteiden tulisi sisältää. Vastausten määrä paljastaa, että nämä
asiat yhä unohtuvat joiltain lähettäjiltä.
”Kerro tiedotteessa aina: mitä, kuka, missä, milloin, miksi.”

3. Luo houkutteleva otsikko
Tiedotteen otsikko on yleensä ensimmäinen asia, jonka toimittajat lukevat. Siksi siihen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Mukaansatempaava otsikko menee heti
asiaan ja kuvaa ytimekkäästi, mistä tiedote kertoo. Harhaanjohtavat otsikot eivät
hyödytä ketään, joten tiedotteissa ei kannata harrastaa niin sanottuja klikkiotsikoita.
Tiedotteen otsikko on hyvä laittaa myös sähköpostin otsikoksi. Sähköpostit, jotka on
nimetty otsikolla ”Tiedote”, jäävät helposti avaamatta. Yli 88 prosenttia toimittajista
koki, että tiedotteen otsikon tulee olla mielenkiintoinen, jotta he avaavat tiedotteen.
”Otsikosta on selvittävä sekunneissa, mitä asia koskee. Päätös siitä, onko tiedote kiinnostava,
on tehtävä yhdellä silmäyksellä, kun tiedotteita tulee jatkuvasti ja kahlataan läpi kymmenittäin
päivän aikana.”
”Tiedotteessa tärkeää olisi napakka otsikointi. Kannattaisi testata otsikkoa äidillä: jos äitisi ei
ymmärrä lukemaansa, on asia liian vaikeasti sanottu.”

4. Kohdista tiedote oikein
Tiedotteet on syytä kohdistaa heti alusta lähtien sen alan toimittajille, jota tiedote
koskee. Tiedotteita ei siis tulisi lähettää joka kerta automaattisesti samoihin
sähköpostiosoitteisiin, vaan kannattaa aina tilannekohtaisesti harkita, ketkä voisivat
aidosti olla kiinnostuneita tiedotteen sisällöstä.

Kannattaa myös nähdä vaivaa ja tutkia medioita, joille olet lähettämässä tiedotteen.
Elektroniikkaan erikoistunut lehti tuskin julkaisee puutarha-aiheisia tiedotteitasi ja
samalla vahingoitat mainettasi lähettämällä kehnosti kohdistettua sisältöä. Muista,
että tiedotteen lähettämisessä ja kohdentamisessa laatu on tärkeämpää kuin määrä.
Jo tiedotetta kirjoittaessa on hyvä pitää mielessä tiedotteen lopullinen lukijakunta eli
suuri yleisö ja valita tiedotteeseen jokin näkökulma, joka kiinnostaisi juuri heitä. Jos
tiedote halutaan julki esimerkiksi paikallislehdessä, kannattaa tiedotteessa tuoda
selkeästi esille, miten asia liittyy lähialueen elämänmenoon.
”Paikallisjulkaisuja voivat kiinnostaa mitättömän pienetkin asiat, vaikkapa valokuva edellisenä
iltana järjestetystä kyläjuhlasta, yrityksen hyväntekeväisyyslahjoituksesta yhdistykselle tai kaupungin pääkadulla tepastelevasta sorsasta.”
”Luemme kaikki saamamme tiedotteet. Jos emme hyödynnä tiedotettasi, se johtuu siitä ettei
uutinen ollut meidän kannaltamme merkityksellinen – soittelu ja aiheen myyminen ei tee asiaan
muutosta.”

5. Valitse oikeat tiedotuskanavat
Lähes 90 prosenttia kyselyyn vastanneista toimittajista kertoo, että sähköposti
on heille tärkein kanava seurata lehdistötiedotteita. Muita kanavia olivat tiedotejakeluportaalit, uutishuoneet tai organisaation verkkosivut ja sosiaalinen media.
Uutishuoneet ja tiedotejakeluportaalit ovat alustoja, joissa tiettyjen yritysten tiedotteita voi tutkia ja lukea yhdessä paikassa. Kun tiedotteesi on saatavilla jossakin portaalissa tai yrityksesi uutishuoneessa, tiedote on löydettävissä vaikka toimittaja ei
huomioisi sitä sähköpostissaan.
Tiedotteet kannattaa julkaista myös omilla sivuillasi. Saatat kiinnittää toimittajan huomion myös julkaisemalla tiedotteesi sosiaalisessa mediassa.

6. Lisää yhteyshenkilön yhteystiedot ja varmista,
että hän on tavoitettavissa
Yhteyshenkilön puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen lisääminen lehdistötiedotteen
loppuun on ensiarvoisen tärkeää. 93 prosenttia kyselyyn vastanneista toimittajista
pitää kontaktitietojen löytymistä merkittävänä asiana. Jos yhteystietoja ei ole ja
toimittaja tarvitsee aiheesta lisätietoja, artikkeli jää helposti tekemättä.

Yhteyshenkilön on oltava sellainen henkilö, joka pystyy antamaan tiedotteen aiheeseen liittyen haastattelun sekä kertomaan aiheesta lisää. Yhteystietoihin ei siis
kannata laittaa viestintätoimistojen tai viestintäosaston tietoja, jos näissä ei ole
henkilöitä, jotka ovat tekemisessä tiedotettavan asian kanssa. Varmista myös, että
yhteyshenkilö tietää itse olevansa median käytettävissä ja että hän on valmistautunut
yhteydenottoihin.
Kyselyyn vastanneista toimittajista yli puolet kertoo hyödyntävänsä lehdistötiedotteita
ottamalla yhteyttä tiedotteessa mainittuihin yhteyshenkilöihin. Siksi yhteyshenkilöiden tulisi olla tavoitettavissa heti tiedotteen julkaisun jälkeen. Moni toimittaja kokee
turhauttavana sen, että yhteyshenkilöt ovat lomalla, kokouksessa tai eivät jostain
muusta syystä vastaa puhelimeen, kun heitä yrittää tavoittaa.
Jos yhteyshenkilö ei ole heti tavoitettavissa, on tiedotteessa hyvä mainita kellonaika,
jolloin hänet varmimmin tavoittaa. Yksi vaihtoehto on myös lisätä tiedotteeseen useampi yhteyshenkilö, joista jonkun saa aina kiinni puhelimitse.
”Yhteyshenkilöksi nimetyn henkilön on oltava tavoitettavissa myös ilta-aikaan noin vuorokausi tiedotteen julkaisemisesta. Ei ole raivostuttavampaa kuin tavoitella yhteyshenkilöä, joka ei
vastaa yhteydenottopyyntöön. Moni tarkennus, jopa koko tiedote on jäänyt tämän vuoksi julkaisematta. Koska koulutan myös jonkin verran tiedottajia, muotoilin tämän saman asian eräässä
esityksessä näin: yhdyshenkilö syö, lenkkeilee, saunoo, rakastelee ja nukkuu seuraavat 24
tuntia kännykkä kädessään!”

Kuinka lisätä tiedotteesi houkuttelevuutta?
Toimittaja on kiinnostunut tiedotteestasi ja avannut sen. Entä sitten? Mihin muihin
asioihin on hyvä kiinnittää huomiota, jotta tiedote päätyisi valmiiksi artikkeliksi? Pidä
mielessä ainakin nämä neljä lisävinkkiä:

2. Lisää liitteeksi korkealaatuisia kuvia ja videoita
70 prosenttia toimittajista käyttää tiedotteiden kuvia joko paljon tai erittäin paljon artikkeliensa työstämisessä. Hyvälaatuisia kuvia sisältävä tiedote tulee todennäköisemmin julkaistuksi kuin tiedote, josta kuvamateriaali puuttuu kokonaan.
”Kuva mukaan tiedotteeseen, muuten jää yleensä julkaisematta. Tämän pitäisi jo olla

1. Kasvata organisaatiosi tunnettuutta

vähimmäisvaatimuksena lehdistötiedotteen julkaisussa.”

Se, että tiedotteen julkaisija on yleisesti tunnettu tai toimittajalle tuttu, vaikuttaa

On tärkeää, että kuvat saa ladattua nopeasti ja että ne ovat saatavilla myös

monella toimittajalla siihen, lukevatko he tiedotteen vai ei. Entäpä jos tiedottajana on

korkearesoluutioisena (300 dpi). Kuvia voi myös ladata erilaisiin kuvapankkeihin,

aloitteleva organisaatio tai henkilö? Silloin kannattaa panostaa erityisen paljon tiedot-

kunhan varmistaa, että linkit pankkeihin toimivat tiedotteessa ja ettei kuvien käyttö

teen houkuttelevaan otsikkoon sekä aloitukseen.

vaadi sisäänkirjautumista. Muista kertoa millaiset käyttöoikeudet kuvilla on ja
täytyykö kuvien yhteydessä mainita lähde tai valokuvaajan nimi.

Lisäksi on hyvä huomioida kaikki edellä mainitut vinkit ja tehdä tiedote niiden pohjalta. Vaikka ensimmäinen (tai seuraavatkaan) tiedote ei poikisikaan artikkelia juuri sillä

Tiedotteeseen liittyvä lisämateriaali on hyvä lisätä tiedotteeseen linkkien avulla.

kertaa, tiedote voi jäädä toimittajien mieleen ja mahdollistaa haastattelupyynnön

Linkkien lisäys tiedotteeseen kannattaa, sillä kyselymme mukaan jopa 60 prosenttia

tulevaisuudessa.

toimittajista hyödyntää linkkejä joko paljon tai erittäin paljon artikkelien teossa.

”Arkistoin tiedotteet myöhempää käyttöä varten, sillä tulevat uutiset saattavat inspiroida minua
kehittämään tiettyyn alaan tai aiheeseen liittyvän artikkelin.”

Videot mainittiin useissa tutkimuksemme vastauksissa, joten videoiden lisääminen
tiedotteisiin voi auttaa sinua erottumaan massasta.
”Visuaalisuus on tärkeää. Aihe kiinnostaa jos siitä on olemassa tai saa tehtyä näyttävän videon,
muuten ei.”

3. Erotu joukosta
Vaikka toimittajat osoittivat vastauksissaan arvostavansa selkeää ja ytimekästä teks-

”Tiedotetta laatiessa on hyvä miettiä, onko käsillä oikeasti uutista tai muuta uutta kulmaa, jo-

tiä joka menee suoraan asiaan, he arvostavat myös persoonallisuutta ja sen näyt-

hon media voi tarttua. Kaikkea ei tarvitse lähettää sähköpostiin asti, vaan mikrotiedottaminen

tämistä. Alastasi ja sen käytännöistä riippuen, yritä hieman rikkoa kaavoja ja olla jopa

esimerkiksi Twitterissä voi olla luontevampi kanava.”

hieman leikkisä, hyvän maun rajoissa. Oivaltavan hauska mutta kuitenkin ammattimainen tiedote voi tehdä pysyvän positiivisen vaikutuksen.

”Seuraan ihmisiä eniten kiinnostavia ilmiöitä, kuten viraaliksi levinneitä videoita saavuttaneita
videoita.”

”Olkaa rohkeita ja kirjoittakaa merkityksiä. Hajuton ja mauton korporaatioslangi ei kuulu tiedotteisiin, vaikka se täyttäisi muodollisesti yrityksen sisäisen koodin. Omat näkökulmat ja mielenkiintoiset seikat ratkaisevat lukemisen tai hylkäämisen.”
”Kiinnitä huomiota tiedotteen kieleen. Pelkkä oikeakielisyys ei vielä takaa luettavuutta. Rikkokaa
konventioita, luovuus palkitaan tässäkin asiassa.”

Mihin hyödynnät sosiaalista mediaa työssäsi?
Seuraan, mitkä keskustelunaiheet
ovat pinnalla

69%
62%

Seuraan sieltä uutisia

4. Ole aktiivinen sosiaalisessa mediassa

61%

Etsin sieltä mielenkiintoisia juttuaiheita

Toimittajat etsivät sosiaalisesta mediasta ideoita artikkeleita varten ja hyödyntävät
somea muutenkin monipuolisesti. Kyselyssä selvisi, että toimittajat käyttävät sosiaalista mediaa etenkin seuratakseen uutisia ja pinnalla olevia puheenaiheita sekä etsiäkseen mielenkiintoisia juttuaiheita. Vain alle 9 prosenttia vastaajista kertoi, ettei
hyödynnä sosiaalista mediaa työssään.
Tyyliltään some on muita viestintäkanavia rennompi, joten oman organisaation toimintaa voi siellä esitellä vapaamuotoisemmin kuin esimerkiksi nettisivuilla tai tiedotteissa. Siksi yrityksesi tai organisaatiosi kiinnostavat tarinat kannattaa jakaa
sosiaalisessa mediassa.

43%

Etsin sieltä haastateltavia
Etsin sieltä kiinnostavia yrityksiä
ja yhdistyksiä

27%
9%

En hyödynnä sosiaalista mediaa lainkaan
Jokin muu, mikä?

5%

Sosiaalisen median palveluista tärkeimpänä toimittajat pitävät Facebookia. Sen kokee

Lähes 90 prosenttia kyselyymme vastanneista toimittajista pitää erittäin tai melko

tärkeänä tai erittäin tärkeänä tietolähteenä hieman yli puolet kyselyyn vastanneista.

hyödyllisenä sitä, että heitä kiinnostavat yritykset ja yhteisöt tiedottavat aktiivisesti,

Maiden välillä on jonkin verran eroja. Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa sijaitsevista

vaikka he eivät joka kerta pystyisikään hyödyntämään tiedotetta.

toimittajista 72,7 % piti Twitteriä tärkeänä tai erittäin tärkeänä tietolähteenä.
”Tiedotteet toimivat hyvänä informaationa toimittajalle siitä, mitä mikäkin yritys tekee ja mitä
alalla tapahtuu. Joskus tiedote voi jäädä ikään kuin tietopankiksi, vaikka sitä ei sillä hetkellä

Kuinka tärkeinä tietolähteinä pidät seuraavia sosiaalisen median
kanavia?
Facebook

42%

1%

tarvitsisikaan, mutta siihen voi palata. Ei kannata siis masentua, vaikka juuri tiedotteen julkaisuhetkellä ei mitään tapahtuisikaan. Markkinointi on tiedotteella turhaa, mutta tiedottaminen
hyödyllistä.”

57%

Onko mahdollista tiedottaa liikaa? Kyllä, jos tiedotteissa ei ole tarpeeksi sisältöä.
Twitter
Blogit

49%

4%

60%

Instagram

66%

Keskustelufoorumit

67%

LinkedIn

47%
3%

37%
4%

30%

5%

74%

Kannattaa muistaa, että ”tiedottaa kannattaa vasta silloin, kun on oikeasti jotain tie-

28%
5%

dotettavaa”, kuten eräs toimittaja asian muotoili.

Kuinka hyödyllisenä pidät sitä, että sinua kiinnostavat yritykset ja yhteisöt
tiedottavat aktiivisesti, vaikka et joka kerta voisikaan käyttää tiedotetta
hyväksesi?

21%
Melko hyödyllisenä

Erittäin merkityksettömänä tai merkityksetömänä

Neutraalina

46%

Tärkeänä tai erittäin tärkeänä

39%

Erittäin hyödyllisenä

Aktiivinen tiedottaminen kannattaa
Vaikka tiedotteita ei aina julkaistaisikaan, ei kannata lannistua. Perushyvä tiedote voi
syystä tai toisesta jäädä käyttämättä, vaikka siinä ei sinällään olisikaan mitään vikaa.
Tärkeää tiedottamisessa onkin muistaa aktiivisuus ja säännöllisyys.

8%

Melko hyödyttömänä
Erittäin hyödyttömänä
En osaa sanoa

4%
3%

Tehokasta tiedottamista
Liana® PR Cloudilla
Liana® PR Cloud on tekoälyä hyödyntävä viestintäkokonaisuus, joka mahdollistaa todella tehokkaan
PR- ja mediaseurannan. Löydät sisällöillesi oikeat yleisöt ja seuraat viestintäsi tehokkuutta reaaliajassa.

Lue lisää Liana® PR Cloudista

