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YHTEENVETO

Tutkimuksen tausta ja tavoite
Tutkimuksen tavoitteena on analysoida EU:n roolia sen politiikkaa ja eurooppalaisia
arvoja koskevassa unionin kansalaisille suunnatussa viestinnässä. Siinä määritellään
viestintäpolitiikan vahvuudet ja heikkoudet sekä annetaan suosituksia siitä, miten
kansalaisilla suunnattua EU-viestintää voidaan parantaa.

Tutkimuksessa keskitytään seuraavaan kolmeen alaan, joilla on keskeinen merkitys
edellä mainitussa viestintätoiminnassa: (1) EU:n toimielinten rooli, (2) tiedotusvälineiden
rooli ja (3) poliittisen tason rooli EU-viestinnässä.

Yleiset päätelmät
Tämä EU:n toimielinten erilaisia viestintätoimia koskeva arviointi on jatkoa aiemmille
arvioinneille ja raporteille, jotka myös otetaan tutkimuksessa huomioon. Eri
tutkimuksissa on esitetty monenlaisia suosituksia, esimerkiksi yhteistyön parantamista,
sosiaalista toimintaa, kohdentamista, viitekehyksen luomista, pyrkimistä vuoropuheluun
kansalaisten kanssa sekä paikallistamista. Näiden suositusten pohjalta on kehitetty
strategioita, myönnetty suurempia määrärahoja ja otettu käyttöön palveluja ja välineitä,
mutta unionin viestinnässä on edelleen kohdattu haasteita.

Kuten aiempien viestintää koskevien tutkimusten tapauksessa, myös tässä osoitettiin
jälleen kerran, että EU-viestintä on monimutkainen prosessi, johon osallistuu monenlaisia
toimijoita. Myös EU:n lainsäädännön ja politiikan suorituskyvyllä (tulos), demokraattisilla
prosesseilla (ohjaus) sekä tiedotusvälineillä on suuri merkitys. Yhtä ratkaisevassa osassa
ovat kuitenkin myös jäsenvaltioiden talouden tila ja kulttuurihistoriallinen tilanne. Kaikki
nämä tekijät yhdessä määrittävät, mitä kansalaiset odottavat EU:lta. Joissakin
jäsenvaltioissa viestintä voi vahvistaa myönteistä asennetta EU:ta kohtaan, kun taas
toisissa EU:ta koskevalla myönteisellä viestinnällä voi olla kielteisiä vaikutuksia, jos
niiden kansalaiset vastustavat Eurooppa-myönteisiä viestejä.

Ihmeratkaisua EU:n kansalaisten osallistumisen lisäämiseksi tai Eurooppa-identiteetin
vahvistamiseksi ei kuitenkaan ole olemassa. Välillisen EU-viestinnän tehokkuudella on
rajoituksensa. Toimivaksi ratkaisuksi ovat osoittautuneet rahoitusohjelmat, joilla
edistetään sosiaalista toimintaa ja muuta kuin sanallista viestintää sekä kiinnitetään
huomiota Euroopan kulttuuriseen ulottuvuuteen.

EU:n toimielinten rooli EU-viestinnässä
Kun EU:n toimivalta on kasvanut sen kehittyessä pelkästä talousliitosta poliittiseksi
unioniksi, jonka toiminta vaikuttaa suoraan yhä kasvavaan EU:n kansalaisten joukkoon,
myös viestinnän merkitys Eurooppa-hankkeelle yleisöltä saatavan tuen vahvistamisessa
on kasvanut. Etenkin vuodesta 2004 alkaen EU:n toimielimet ja ennen kaikkea komissio
ovat mukauttaneet useita poliittisia tavoitteitaan käsitteleviä strategisia asiakirjoja
parantaakseen siten kansalaisille suunnattua tiedotusta ja edistääkseen EU:n työtä sekä
lisätäkseen kansalaisten osallistumista yhä tiiviimmän Euroopan unionin rakentamiseen.
Näissä asiakirjoissa käytettyjä avainsanoja ovat olleet muun muassa ’vuoropuhelu
kansalaisten kanssa’, ’vuorovaikutus’, ’paikallisuus’, ’aktiivinen kansalaisuus’ ja
’kumppanuuteen perustuva viestintä’. Vuosien saatossa EU on ottanut käyttöön
monenlaisia pitkälle kehittyneitä viestintäpalveluja ja -välineitä. Keskushallinnon tasolla
viestinnästä vastaavat EU:n toimielimet erillisten pääosastojensa ja jäsenvaltioissa
sijaitsevien hajautettujen yksiköiden avulla. Komission edustustojen ja Euroopan
parlamentin tiedotustoimistojen tekemän tiedotustyön lisäksi jäsenvaltiot tarjoavat omia,
usein virallisia, viestintäpalveluja (muun muassa sisällyttävät Eurooppa-aiheen
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kansallisiin opetusohjelmiin). Myös kansalaisyhteiskunnan toimijolla on tärkeä rooli EU-
tiedotuksessa.

Tutkimuksessa suositellaan korostamaan viestintästrategioissa sen merkitystä, että
aloitetaan vuoropuhelu kansalaisten kanssa, annetaan kansalaisille vaikutusvaltaa ja
kehitetään Euroopan tason julkista keskustelua sekä toteutetaan kumppanuuteen
perustuvaa viestintää. Uuden strategian olisi muodostettava perusta kaikelle EU:n
toiminnalle, ja siinä olisi otettava huomioon seuraavat näkökohdat:

 Konkretisoidaan ja pyritään ymmärtämään kansalaisten kanssa käytävän
vuoropuhelun, paikallisuuden, kansalaisten vaikutusvallan lisäämisen ja julkisen
keskustelun kehittämisen käsitteitä ja tuetaan niitä selkeillä toimilla. Mitä näillä
termeillä tarkoitetaan ja miten niitä voidaan muuttaa konkreettisemmaksi?

 Laaditaan strateginen suunnitelma, jossa eriytetään vähimmäistasolla eri
kohderyhmät kiinnittäen erityistä huomiota nuorisoon, henkilöihin, jotka eivät
äänestä vaaleissa, sekä syrjäytyneisiin ryhmiin. Tämän jälkeen viestintäkanavia
tarkastellaan uudelleen näiden eriytettyjen kohderyhmien pohjalta ja
monipuolistetaan tiedotusta eri kohderyhmiä (päättäjiä, liike-elämän edustajia ja
kansalaisia) ajatellen.

 Arvioidaan käytössä olevien viestintäpalvelujen ja -välineiden
kustannustehokkuutta (niiden kattavuus huomioon ottaen).

 Parannetaan EU-viestintää koskevaa yhteistyötä EU:n toimielimissä ja niiden
välillä kunnioittaen toimielinten monimuotoisuutta ja tehtäviä.

 Käynnistetään keskustelu eurooppalaisista arvoista ja sisällytetään ne
johdonmukaisesti kaikkeen tulevaan viestintätoimintaan.

 Hyödynnetään tehokkaammin konkreettisia todisteita, jotka osoittavat
eurooppalaisen yhteistyön tuottaman lisäarvon ja joita on saatu esimerkiksi
Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannuksia tai sisämarkkinoiden,
sääntelyn tai rahoitusohjelmien paikallisia vaikutuksia koskevissa tutkimuksissa.

 Uudistetaan viestinnän sisältöä ja sävyä, jotta saadaan paremmin yhteys
kansalaisiin, sekä vähennetään viestinnän teknisyyttä ja muodollisuutta ja
tarjotaan kiinnostuneille lukijoille mahdollisuus saada taustatietoja. On myös
kiinnitettävä huomiota siihen, että viestit mukautetaan paremmin kansalliseen
tilanteeseen ja selitetään paremmin, miksi tietynlainen politiikka todennäköisesti
toimii tietyssä jäsenvaltiossa.

 Koulutetaan virkamiehiä paremmin siinä, miten EU:n politiikan aloista ja arvoista
tiedotetaan eri kohderyhmille (EU:n kansalaisille sekä tiedotusvälineille).

 Lisätään komission jäsenten ja ylemmän johtohenkilöstön osallistumista EU-
viestintään, heidän vierailujaan jäsenvaltioissa ja osallistumistaan
yleisötapahtumiin ja pyritään tällä tavoin saamaan heidät astumaan ulos Brysselin
”kuplastaan”.

 On investoitava koulujen opetusohjelmiin ja opettajien koulutukseen ja
varmistettava siten, että nuoret tutustuvat Euroopan unioniin jo varhaisessa
iässä. On jaettava hyviä käytäntöjä maiden välillä ja lisättävä liikkuvuutta
edistäviin toimiin osallistuvien opettajien määrää.

Myös perinteisten tiedotusstrategioiden ylitsepääsemättömiä rajoituksia on tarkasteltava
uuden strategian valossa. Tutkimuksessa esitetyt perustelut puoltavat selkeästi
investoimista toimintaperusteisiin ohjelmiin, jotka lisäävät selvästi osallistujien
osallistumista (esimerkiksi Kansalaisten Eurooppa -ohjelma, Erasmus+, Luova Eurooppa
ja muut ohjelmat, joilla edistetään kansalaisten rajat ylittävää vuorovaikutusta).
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Tiedotusvälineiden rooli EU-viestinnässä
Tiedotusvälineillä on tärkeä rooli EU-asioiden tiedottamisessa kansalaisille. Koska
Euroopan laajuista julkista keskusteluareenaa ei vielä ole ja kansallisissa
mediajärjestelmissä on maiden välisiä eroja, myös siinä tavassa, jolla EU:n kansalaiset
saavat tietoa, on huomattavia eroja. Tutkimus osoittaa, että EU-aiheinen uutisointi on
luonteeltaan jaksottaista ja siinä on tärkeiden uutisten huippuaikoja. EU:ta pidetään
uutisissa yleisesti myös kasvottomana, ja uutisoinnin sävy on usein neutraali tai jopa
hieman negatiivinen. Tätä selitetään useilla toisiinsa liittyvillä tekijöillä, jotka määrittävät
EU:ta koskevaa uutisointia tiedotusvälineissä (mm. eri yleisöjen, toimittajien ja EU:n
toimielinten rooli). Tiedotusvälineitä koskevan datan tutkimus kuitenkin osoittaa, että
mitä useammin EU:ta koskevissa uutisissa viitataan EU-jäsenyyden etuihin, sitä
suurempi osa ihmisistä pitää maansa EU-jäsenyyttä hyödyllisenä. Tutkimuksessa
suositellaan, että EU:n toimielimet kiinnittävät viestinnässä ja uutisoinnissa enemmän
huomiota poliittisiin viittauksiin ja tiedostavat samalla täysin, että tiedotusvälineiden
toiminta perustuu yleisölähtöiseen ajattelutapaan (tämän lisäksi joillakin
tiedotusvälineillä on myös julkiseen palveluun liittyviä velvoitteita), minkä vuoksi ne
uutisoivat vain aiheista, jotka ovat uusia, merkityksellisiä ja/tai kiistanalaisia. On
kuitenkin kunnioitettava EU:n toimielinten neutraalia ja puolueetonta luonnetta.

Poliittisen tason rooli EU-viestinnässä
Poliitikoilla, poliittisilla keskusteluilla ja poliittisella asialistalla on merkittävä rooli EU-
viestinnässä. Tutkimuksessa suositellaan yhdenmukaistamaan EU-tason ja kansallisen
tason politiikkaa ja poliitikkojen toimintaa, jotta lisätään EU:n roolia, sen tehtävää ja
toimintatapoja koskevaa avoimuutta. On ratkaisevan tärkeää, että jäsenvaltioiden
poliitikot perehtyvät paremmin EU:n toimielimiin ja politiikkaan ja että heidän
kansallisissa keskusteluissa esittämät EU-viittaukset pitävät paikkansa. Myös se on
tärkeää, ettei EU:ta pidetä kansallisesta politiikasta irrallisena tekijänä ja ettei sitä
käytetä syntipukkina ei-toivottuihin poliittisiin päätöksiin. Sekä Euroopan parlamentin
jäsenten että komission jäsenten olisi toimittava aktiivisemmin kansallisella ja
alueellisella tasolla ja selitettävä EU:n politiikan ja päätösten tuomaa lisäarvoa ja sitä,
miten ne liittyvät kunkin jäsenvaltion tilanteeseen. EU:n olisi myös hyödynnettävä
paremmin luotettavia kansallisen tason toimijoita viestiensä välittämisessä.


