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Miksi taustojen 
selvittäminen  kannattaa? 

 

• Päättäjien taustojen pikatarkistus uutiskiireessä 

antaa varmuutta kriittisten juttujen tekemiseen. 

 

• Vähentää mahdollisuutta siihen, että haastateltava 

johtaa harhaan. Pienikin valmistautuminen 

kaupparekisterissä  parantaa juttua 100 %. 

 

• Pikatarkistus antaa usein uusia jutunaiheita ja voi 

johtaa paljastuksiin vallankäyttäjistä varsinaisen 

juttuaiheen sivutuotteena. 

 



 

• Kaupparekisteristä tietoa saavat ja jalostavat 

Asiakastieto ja Kauppalehden tietopalvelu ovat 

usein nopein reitti selvittää taustat. 

 

• Maksullisia, mutta ainakin Asiakastiedossa pre-paid 

 

• www.asiakastieto.fi  

 

• tietopalvelut.kauppalehti.fi 

 

 



Ominaisuudet 
 

• Asiakastieto 

+ Yrityskytkennät saa suoraan piirrettynä sosiaaliseksi 

verkostoanalyysiksi. 

+ Ulkomaisten yritystietojen haku Suomen hinnalla 

+ Konsernisuhteet  

 

• Kauppalehden tietopalvelut 

+ Kertoo nykyhetken lisäksi historiatiedon 

+ Molemmissa yhdistykset 



 

 

• Tietoja voi hakea yrityksen nimellä tai 

yritystunnuksella  eri maista. 

 

 

• Ehdottomasti tärkein ominaisuus on se, että EBR-

rekistereistä voi  hakea tietoa henkilön nimellä.  

 



Haastattelutekniikat, 
seitsemän syntiä 

 

 

• Nollakysymykset = ei kysymystä ollenkaan. 

 

• Kaksi kysymystä päällekkäin. 

 

• Täyteen lastattu tai liian pitkä kysymys. 

 



 

• Toimittajan omat käsitykset sävyttävät kysymyksiä. 

 

• Toimittaja käyttää tunneladattuja sanoja. 

 

• Toimittajan vahva liioittelu. 

 

• Kyllä tai ei –kysymykset eli suljetut kysymykset. 

 



Avoimet kysymykset 
 

 

• Mitä tapahtui? 

 

• Mikä oli käännekohta?  

 

• Mitä näit? 

 



 

 

• Mitä mietit sillä hetkellä? 

 

• Kuka, mitä, koska, missä, miten ja miksi? 

 

• Mihin kokonaisuuteen tämä asia liittyy? 

 



Hyvä haastattelu vaatii 
valmistautumista 

 

Krp:n tutkijan Thomas Elfgrenin jako: 40 - 30 - 20 - 10 

 

• 40 % ajasta  valmistautuminen 

 

• 30 % ajasta haastattelu 

 

• 20 % ajasta dokumentointi 

 

• 10 % ajasta johtopäätökset 

 



Keskusteleva ilmapiiri 
 

• Valinta: ”Mistä teemasta haluat keskustella 
seuraavaksi?” 

 

• Vapaa kerronta, yleisiä kysymyksiä, ja sitten 
tiukempaan, tiukempaan ja tiukempaan. 

 

• Sanaton viestintä: keskittykää omaan sanattomaan 
viestintään. Teitä punnitaan vaatetuksen, 
koristeiden ja käyttäytymisen perusteella => 
neutraali ”rouva ja herra harmaa” on paras 
haastattelija. 

 



Kaikkein tärkein 
 

• Anna lähteesi ymmärtää, että hän voi kertoa tietoja 

turvallisesti.  

 

• Tämä tarkoittaa, että kukaan ei saa tietoa sinun ja 

lähteen viestinvaihdosta. Tämä saa lähteesi 

luottamaan sinuun ja saatat saada oikean 

syväkurkun. 

 

• Lähteen suojaaminen on velvollisuutesi toimittajana, 

vaikka lähde ei edes huomaisi tätä. 

 


