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• Kyselyllä haluttiin selvittää, mistä Uudenmaan yrityspäättäjät ovat 
hakeneet informaatiota koronakriisin aikana ja minkä tahojen viestintää 
he ovat erityisesti aiheesta seuranneet

• Kyselyn toteutti Johtaja on Media! Oy yhteistyössä Helsingin seudun 
kauppakamarin kanssa nettikyselynä 11.5-15.5.2020

• Kysely kohdistettiin Helsingin seudun kauppakamarin jäsenille (7.000)

• Kyselyyn vastasi 624 yrityspäättäjää

• Noin puolet yrityksistä edusti palveluyrityksiä

• Kyselyn vastuuhenkilöinä toimivat Johtaja on Media! Oy:n 
viestintäkonsultti Jukka Saksi ja tutkimuskonsultti Juha Aalto.
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• Yrityspäättäjät seuraavat koronakriisissä erityisesti kotimaisia toimittajia 
ja viranomaisia

• Käytetyimmät media-alustat ovat sanomalehdet verkkosivuineen ja TV

• Yrityspäättäjien huomioarvoa saavat henkilöinä Sanna Marin, Sauli 
Niinistö ja Osmo Soininvaara

• THL ja HUS ovat koronakriisissä yrityspäättäjien seuratuimmat 
organisaatiot

• Yrityspäättäjien mielestä koko valtioneuvosto ei ole onnistunut yhtä 
hyvin viestinnässään kuin pääministeri

• Elinkeinoelämän järjestöt ovat onnistuneet yrityspäättäjien mielestä eri 
tahoja vertailtaessa viestinnässään parhaiten. Erityismainintoja saivat 
Kauppakamari ja Suomen Yrittäjät.

• Oppositio ja Ay-liike saavat yrityspäättäjiltä vahvaa kritiikkiä 
passiivisuudestaan ja värittömyydestään.
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o Lähes kaikki käyttävät tiedonhankintaansa hakukoneista Googlea. 

o Organisaatioiden nettisivut, sanomalehdet ja niiden digijulkaisut, sekä TV 
ovat yrityspäättäjien eniten suosimia tiedonhakualustoja.

o ¾ pitää oman työyhteisönsä verkostoja tärkeänä tiedonhakuareenana

o LinkedIn ja Facebook ovat suosituimmat sosiaaliset mediat. Twitteriä 
käyttää koronatiedonhakuun aktiivisesti 1/3 vastaajista. 

o Yrityspäättäjien eniten seuraamat tahot pääministeri ja presidentti eivät 
käytä Linkediniä viestintäkanavana, joka on yrityspäättäjien suosituin 
some-kanava.

o Noin puolet yrityspäättäjistä seuraa koronaviestintää organisaatioiden 
uutiskirjeistä.

o Blogien osuus koronaviestinnässä on jäänyt vähäiseksi.
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o Björn Wahlroos ja Sauli Niinistö.

Molemmat ovat argumentoineet hyvin faktapohjaisesti

o Osmo Soininvaara, hyvää sekä kiihkotonta analyysiä ja 

pohdintaa.

o Niinistö-Marin, arvojohtajuus ja selvät ohjeet

o Sanna Marin. Häneltä kuulee "viralliset" päätetyt 

muutokset, päätökset ja tulevaisuuden suunnitelmat.

o Mikael Pentikäinen. Viestii vahvasti ja ratkaisukeskeisesti

omilla kasvoillaan, käyttäen henkilökohtaisia ammatillsia

some-kanaviaan.

o Harry Harkimo on sopivan kriittinen ja täysjärkinen.

Eniten mainintoja saivat:

(Kaikki vastaajat)
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o Niinistö-Marin, 

arvojohtajuus ja 

selvät ohjeet

o Osmo Soininvaara, 

kokenut ja fiksu, osaa

laskea.

Sanna Marinin kuva: Jukka-Pekka Flander

Sauli Niinistön kuva: Pasi Heiskanen

Osmo Soininvaaran kuva: Sini Suomi
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o Mika Salminen THL. 

Häneltä kuulee

koronaviruksen uusimmat

tiedot

o Juha Tuominen HUS. 

Lääketieteellinen

asiantuntemus ja vaikeiden

asioiden pelkistäminen

ymmärrettäväksi esim. 

maski-gate
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o Vastaajien kritiikki kohdistuu erityisesti hallituksen vähäiseen 
elinkeinoelämän tuntemukseen. Sen viestintää pidetään osin salailevana 
ja epämääräisenä. 

o Julkisen sektorin päättäjiä kritisoidaan koronakriisiin liittyen vastuun 
pakoilusta ja epäselvistä ohjeistuksista. Virallisen ja henkilökohtaisen 
viestin koetaan välillä sekoittuvan.

o Media saa kritiikkiä siitä, että se keskittyy yrityspäättäjien mielestä välillä 
epäoleellisiin, lietsoo paniikkia ja hakee skuuppeja sen sijaan, että 
luotaisiin tulevaisuuteen suuntautuvaa isompaa kuvaa. 

o Osa vastaajista yhdisti viestintään liittyvän kritiikin myös seurattavien
tahojen konkreettisiin kriisitoimiin
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o Selkeämpiä ohjeita ja selkeämpää viestiä strategiasta.

o Enemmän viestintää yrityskenttään toimista, joilla julkinen ja 
yksityinen sektori voivat tehdä enemmän yhteistyötä.

o Faktat, mielipiteet ja kommentit on pidettävä erillään

o Viestinnän oltava suoraa, selkeää ja rehellistä

o Pitäisi viestiä myös positiivisista asioista ja toivosta

o Viestinnän ammattilaisten käyttöä pitäisi lisätä

o Tiedottamisen ja ohjeistusten aikatauluista tulisi pitää kiinni
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