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1 JOHDANTO 

Media on ollut uudenlaisen murroksen kourissa läpi 2000-luvun eikä muutokset 
vaikuta loppuvan. Nopeasti kehittyvä mediateknologia luo jatkuvasti uudenlaisia 
innovaatioita, jotka määrittelevät mediakenttää uudestaan ja näin muovaavat 
kuluttajien tottumuksia. Ennen “medialla” saatettiin tarkoittaa lähinnä 
joukkoviestimiä, kuten illan uutislähetyksiä tai aamukahvin äärellä luettua 
sanomalehteä. Sen sijaan nykyään mediankäyttäjät voivat kohdata loputtoman 
määrän kansainvälistä mediasisältöä jo sängystään, taskukokoisen tietokoneensa 
kautta (Kangas 2020, 6). Globalisaatio, digitaaliteknologia, sosiaalinen media ja 
älypuhelimet ovat muuttaneet mediamaisemaa ennennäkemättömän nopeasti, minkä 
seurauksena myös mediankäyttötavat ovat jatkuvassa muutoksessa.  Tämä on 
erityisen huomattavaa nuoremman yleisön keskuudessa, joille uudet mediamuodot 
ovat arkipäivää.  

Idea tutkimukseen syntyi omista kokemuksistani median parissa. Nykyään on 
helppo huomata eroja sukupolvien mediankäytön välillä, vaikka asiaan ei suoranai-
sesti perehtyisi. Esimerkiksi omat vanhempani katsovat uutisia televisiosta huomat-
tavasti useammin kuin minä ja useat ikätovereistani. Myöskään sanomalehtien luke-
minen aamuisin ei ole olennainen osa aamurutiinejani. Ja kun tutustuin asiaan, huo-
masin, että uusi sukupolvi kiinnostaa sekä medioita että tutkijoita.  

Jo vuonna 2001 Marc Prensky esitteli käsitteen diginatiivi kuvatakseen 
kehittyvän teknologian keskellä kasvanutta Y-sukupolvea (Prensky 2001). Hänen 
mukaansa “digitaaliajalla” kasvaneilla ihmisillä on luonnostaan erilaiset tarpeet kuin 
heidän vanhemmillaan, mikä tulisi ottaa huomioon muun muassa koulutuksessa. He 
esimerkiksi haluavat tiedon välittömästi, he kiinnittävät huomionsa ensimmäiseksi 
grafiikkaan ja he haluavat olla aina yhteydessä tietoverkkoon (Prensky 2001, 2).  

Nuorten suhdetta teknologiaan ja mediaan on tutkittu runsaasti läpi 2000-luvun 
ja tutkimukset ovat havainneet yleisen muutoksen nuorten mediankäytössä. 
Esimerkiksi vuonna 2004 uusi teknologia ei ollut vielä muuttanut suomalaisten 
nuorten tapoja kuluttaa uutisia (Hujanen & Pitkänen 2004, 391), mutta vuonna 2019 
verkko oli selkeästi suosituin uutisten lähde erityisesti 18–24 ja 25–34 -vuotiaille 
suomalaisille (Media-alan tutkimussäätiö 2019, 10).  

Nuorten kasvava mieltymys digitaaliseen mediaan näkyy myös kansainvälisesti. 
Vuonna 2011 jopa 93 prosenttia Euroopan unionin 9–16 vuotiaista käy internetissä 
vähintäänkin viikoittain (Livingstone 2011, 5). Vuonna 2017 tehty tutkimus 
puolestaan paljasti, että “millenniaalit”, eli digitaaliajalla kasvanut Y-sukupolvi, 
katsovat kännykkäänsä jopa 150 kertaa päivässä (Brandon 2017). Reuters totesi 
vuosittaisessa mediaraportissaan, että mitä nuorempi käyttäjä on kyseessä, sitä 
todennäköisemmin hän löytää uutisensa sosiaalisesta mediasta, eikä niin sanotuista 
perinteisistä brändeistä (Newman ym. 2019, 56).  

On siis perusteltua olettaa, että kun sukupolvi kasvaa vahvasti medioituneessa 
maailmassa (Matikainen 2011, 8), tämä kokemus muokkaa heidän tottumuksiaan ja 
tapojaan kuluttaa mediaa. Y-sukupolvea onkin kutsuttu ensimmäiseksi sukupolveksi, 
joka on viettänyt koko elämänsä digitaalisessa ympäristössä (Wirtz ym. 2013, 235; 
Tapscott 2010, 14). Heitä on tärkeää tutkia siksi, että heidän tapansa voivat olla 
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suunnannäyttäjiä  myös tulevien sukupolvien käyttäytymiseen (Tapscott 2010, 20; 
Bolton ym. 2013, 245–246). 

Median käyttäjien lisäksi on mielekästä tutkia myös mediayhtiöitä, sillä nekin 
ovat muutoksien keskellä (Villi & Picard 2019, 121). Internet on altistanut median 
uudenlaiselle kilpailulle, jossa lukijat suosivat internetiä perinteisen median sijaan ja 
jossa jokainen median kuluttaja voi potentiaalisesti olla myös sisällön tuottaja 
(Hurmeranta 2012, 36). Tästä syystä perinteiset mediat ovat joutuneet hylkäämään 
vanhoja toimintatapojaan ja kehittelemään uusia strategioita, joilla vastata 
uudenlaiseen kysyntään. Tapscott onkin todennut, että samalla kun teknologia 
vaikuttaa nuoriin, niin myös nuoret vaikuttavat teknologiaan (Tapscott 2010, 67). 

Kuten todettua, median murros on erittäin laaja-alainen ilmiö, joka vaikuttaa 
kaikkiin median kanssa tekemisissä oleviin osapuoliin. On mahdotonta tutkia 
murrosta kokonaisuudessaan yhden pro gradu -tutkimuksen puitteissa, mistä syystä 
rajaan tutkimukseni nuorten aikuisten sekä perinteisen mediayhtiöiden suhteeseen. 
Tutkin asiaa kahdesta näkökulmasta: tarkastelen nuorten aikuisten 
mediankulutuksen tapoja sekä perinteisten mediayhtöiden strategioita sitouttaa tätä 
kohderyhmää. Käytän aineistona teemahaastattelujen kautta keräämääni materiaalia, 
jossa haastattelen perinteisen median ja Y-sukupolven edustajia. Lopuksi vertailen 
näkökulmia toisiinsa ja tarkastelen, millaisia yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia 
vastauksissa on.   

Millaisia mediankulutustottumuksia nykyajan nuorilla on? Miten heidän 
mieltymyksensä ovat muuttuneet kehittyvän teknologian myötä? Tietävätkö 
uutisorganisaatiot, kuinka näihin uusiin käyttäjiin saa yhteyden? Näillä kysymyksillä 
voidaan pohtia, miten mediakentän tuoreet muutokset vaikuttavat nykytilanteeseen 
ja miten nykyajan nuorten näkemykset heijastavat tulevaa. Tänä päivänä 
digitalisaation keskellä kasvaneet voivat olla vielä vähemmistöä, mutta ennemmin tai 
myöhemmin jokainen on niin sanottu diginatiivi.  
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2 TUTKIMUSASETELMA 

Tutkimukseni tarkoituksena on vertailla perinteisten uutismedioiden sekä nuorten ai-
kuisten näkemyksiä toisistaan nykyajan mediakentässä. Tämä mielessäni pyrin selvit-
tämään, minkälaisia mediankulutustapoja nuorilla aikuisilla on, millä keinoin vakiin-
tuneet mediayhtiöt pyrkivät tavoittamaan uusia sukupolvia ja ennen kaikkea kuinka 
näiden kahden osapuolen vastaukset kohtaavat. Vastauksia etsiessäni hyödynnän 
sekä aiempaa tutkimusta että itse keräämääni aineistoa, joita kuvailen tarkemmin lu-
vuissa 5 ja 6.  

Tässä luvussa kiteytän tutkimukseni tavoitteen tutkimusongelmaksi, jonka 
myös perustelen ja rajaan. Sen jälkeen jaan tutkimusongelmani kahteen tutkimusky-
symykseen, joihin pyrin vastaamaan aineiston kautta. 

2.1 Tutkimusongelma 

Tutkimukseni lähtökohta on laajalti tutkittu sekä uutisoitu näkemys, jonka mukaan 
nuorilla ikäluokilla on uudenlaiset tavat ja tottumukset kuluttaa mediaa (mm. 
Newman 2012, 11; Tilastokeskus 2019; Silvo 2018). Esimerkiksi Helsingin yliopiston 
julkaiseman tutkimusraportin mukaan mediankulutuksen tavat ovat muuttuneet 
rajusti, mikä johtuu digitaalisen teknologian nopeasta kehityksestä sekä internet-
ympäristöstä (Lehtisaari ym. 2016, 7). Nämä muutokset mediankulutuksessa näkyvät 
erityisesti nuorissa, jotka ovat kasvaneet tämän digimurroksen keskellä ja sen takia 
haluavat medialta eri asioita kuin heidän vanhempansa (Newman 2012, 16; Lehtisaari 
ym. 2016, 5). Kuluttajien uudet tottumukset vaikuttavat puolestaan perinteisiin 
mediayhtiöihin, sillä uusien vaatimusten myötä niiden täytyy muuttaa strategioitaan 
saadakseen nuoria aktiivisiksi yleisöiksi (Niemi 2019, 33).  

Tämä lähtökohta on luonnollisesti valtava ja avaa ovia monenlaiselle 
tutkimukselle. Kuitenkin itse median murrosta on tutkittu jo pitkään monesta eri 
näkökulmasta (mm. Lindblom 2009; Kivioja 2018) ja myös viestintäteknologian 
vaikutuksista nuoriin löytyy runsaasti tutkimusta (Livingstone 2002; Tapscott 2010). 
Siksi tässä tutkielmassa keskitytään mainittujen osapuolten välisiin suhteisiin, mistä 
ei löydy paljoa aiempaa tutkimusta.  

Tutkimuksessa kerätään tietoa kummankin tahon näkemyksistä median 
murrokseen, mikä syventää ymmärrystä modernista mediakentästä. Lisäksi näitä 
näkemyksiä verrataan keskenään, mikä kartoittaa perinteisen uutismedian asemaa 
nuorten aikuisten elämässä ja toisin päin. Aihe on kiinnostava ja ajankohtainen, sillä 
nuoret aikuiset sekä perinteiset mediayhtiöt ovat kumpikin kokeneet median 
muutokset niin sanotusti lähietäisyydeltä.  

”Nuorilla aikuisilla” tarkoitan tutkimuksessani Y-sukupolven edustajia. Valitsin 
heidät siksi, että he ovat ensimmäinen sukupolvi, joka kasvoi digitalisaation keskellä 
(Tapscott 2010, 20; Bolton ym. 2013, 246), mikä saattaa olla syynä siihen, miksi 
uutistentuottajien on vaikea tavoittaa heitä (Newman ym. 2019, 54). Lisäksi he ovat 
tutkimuksen toteutuksen aikana noin 20–39 -vuotiaita (Bolton ym. 2013, 246),  eli he 
todennäköisesti asuvat omillaan ja ovat näin ollen itsenäisiä kuluttajia. Heitä on 
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perusteltua tutkia, sillä sitä kautta voimme ymmärtää paremmin tapahtunutta 
muutosta sekä tulevaisuuden ikäpolvia, jotka tulevat väistämättä kasvamaan 
edistyneen digiteknologian parissa (Seppänen ja Väliverronen 2012).  

Mediayhtiöt taas ovat osaltaan samanlaisessa tilanteessa, sillä ne olivat 
toiminnassa jo ennen nykyistä digimurrosta ja ovat näin ollen kokeneet mediakentän 
muuttuvan. On perusteltua olettaa, että murros näkyy vahvasti näiden yhtiöiden 
toiminnassa ja käytänteissä, sillä mediakenttä on muuttunut suuresti verrattuna 
edellisiin vuosikymmeniin.  

On huomioitava, että median murroksen aikana on perustettu myös uudenlaisia 
digipainotteisia mediayhtiöitä, kuten Huffington Post, BuzzFeed ja Rare Media. 
Kuitenkaan nämä mediat eivät ole joutuneet muuttamaan toimintatapojaan 
murroksen vuoksi. Esimerkiksi Internetissä toimiva BuzzFeed ei ole joutunut 
sopeutumaan muutoksiin, sillä sen perustushetkellä median murros oli jo käynnissä, 
minkä lisäksi uudenlaiset tarpeet toimivat todennäköisesti osatekijänä BuzzFeedin 
perustamiselle. Siksi juuri perinteiset mediayhtiöt sekä teknologian kanssa kasvaneet 
nuoret ovat tämän tutkimuksen keskiössä.  

Voisi sanoa, että tutkimukseni pyrkii selvittämään, missä määrin osapuolten 
näkemykset yhtyvät ja kulkevatko ne samaan suuntaan tulevaisuudessa. Tästä syystä 
tutkimusongelma voidaan kiteyttää näin:  

 
Tutkimusongelma: Kuinka vakiintuneiden mediatalojen sitouttamiskeinot 

kohtaavat nuorten aikuisten mediankäyttötavat? 
 

Tämä ongelma ilmaisee, mitä osapuolia tutkitaan ja mikä näissä kahdessa tahossa on 
kiinnostavaa. Koska tutkimukseni tavoite on vertailla kiinnostavan ilmiön kahta 
puolta, on perusteltua asettaa ne vastakkain tutkimustehtävässä. 
Tutkimusongelmassa esiintyvät käsitteet ja tutkittavat ryhmät määritellään tämän 
tutkielman puitteissa tutkielman luvuissa 3, 4 ja 5.  

2.2 Tutkimuskysymykset 

Tutkimusongelmastani on johdettu kaksi tutkimuskysymystä, joiden tarkoituksena 
on jakaa ongelma selkeisiin kysymyksiin, joihin voin vastata tutkimukseni avulla.  
 

K1: Miten mediayhtiöt yrittävät sitouttaa nuorten aikuisten kohderyhmää? 
 

Ensimmäinen kysymykseni keskittyy tutkimukseni toiseen osapuoleen eli perinteisiin 
mediayhtiöihin, jotka määrittelen tarkemmin kappaleessa 5. Uutistyö on pääosin 
liiketoimintaa, joten mediayhtiöiden on tarpeen vedota uusiin ikäpolviin, jotka 
tulevat ennemmin tai myöhemmin sisältämään suuren osan mahdollisesta 
asiakaskunnasta. Ja koska nuorilla aikuisilla on todettu olevan uudenlaisia 
mediankäyttötapoja, on kohtuullista olettaa, että mediat ovat pyrkivät kehittämään 
uudenlaisia strategoita heidän sitouttamisekseen. Sitouttaminen määritellään 
käsitteenä tarkemmin luvussa 4, mutta lyhyesti sanottuna sillä tarkoitetaan 
palveluntarjoajien keinoja tavoittaa asiakkaita ja saada heidät käyttämään palvelujaan 
toistuvasti.  
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K2: Miten mediatalojen strategiat ja nuorten aikuisten mediankulutustavat 
vertautuvat toisiinsa? 

 
Toinen tutkimuskysymykseni on lähempänä tutkimusongelmaani. Kun olen ensin 
tutkinut mediatalojen strategioita ja nuorten aikuisten mediankäyttötapoja, 
havaintoja on mahdollista vertailla keskenään. Näin voi havainnoida, missä määrin 
löydetyt vastaukset yhtenevät tai eroavat.  

Tutkimuksen aikana nousi myös esiin toistuvia teemoja, joita ei suoraan mainita 
tutkimuskysymyksissä. Näihin kuuluvat muun muassa mediatyön muuttuminen 
2000-luvulla sekä nuorten aikuisten mediasuhde. Kyseisiä teemoja tarkastellaan 
aiemman tutkimuksen (luku 3) ja oman tutkimukseni empiirisen osion kautta (luku 
7). 
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3 MEDIAKENTÄN MUUTOKSET 

Pro graduni tarkoitus on siis tarkastella perinteisten mediayhtiöiden sekä mediaa 
säännöllisesti kuluttavien nuorten aikuisten näkemyksiä mediasta ja toisistaan. Tätä 
varten on ensin tarpeen taustoittaa tilanteen kehitystä ja myös määritellä, mitä tarkoi-
tan tutkimukseni keskeisimmillä käsitteillä. Tässä luvussa aion tarkastella ja taustoit-
taa mediakentän muutoksia 2000-luvulla. 

3.1 Median murros 

Kun puhutaan mediamaailman tuoreista ilmiöistä, on välttämätöntä huomioida niin 
kutsuttu median murros. Koko 2000-luvun ajan media-ala on kokenut monia suuria 
muutoksia, jotka ovat muuttaneet median tuottamisen, jakamisen ja kuluttamisen 
tapoja huomattavasti.  

Merkittävyytensä ja monien vaikutustensa takia median murros onkin erittäin 
yleinen puheen- ja tutkimuksen aihe media-alalla (esim. Hakanen 2005, Vehkoo 2008, 
Kokkonen 2015). Joskus aiheesta puhutaan eri nimillä, kuten digitaalinen disruptio 
(Newman ym. 2019, 9), digitaalinen vallankumous (Newman ym. 2017, 10), 
informaatioaika (Solove 2004), digiloikka (Jungner 2015) tai uusi media (Hurmeranta 2012, 
25). Kun median murroksen yhteydessä puhutaan journalismista, on käytetty myös 
termiä journalismin kriisi (Väliverronen 2011), sillä muutokset ovat luoneet uusia 
haasteita perinteiselle journalismille.  

Mutta kutsutaan sitä millä nimellä tahansa, median murros on merkittävä ilmiö, 
jota olisi miltei mahdoton yrittää määritellä tarkasti ja perusteellisesti tämän 
tutkielman rajoissa. Siksi tarkoitukseni onkin määritellä termi tämän tutkielman 
puitteissa sekä osoittaa ilmiöstä piirteitä, jotka vaikuttavat omaan aiheeseeni.  

Tässä tutkielmassa ilmiöstä käytetään pääosin nimitystä “median murros” ja 
sillä tarkoitetaan 2000-luvulla tapahtuneita muutoksia viestinnän teknologiassa ja 
median kulutuksessa. Kuitenkaan median murros ei ole yksiselitteisesti journalistinen 
käsite, sillä se vaikuttaa myös muihin aloihin. Tästä syystä sanalla “media” en tarkoita 
pelkästään perinteisiä journalistisia medioita, kuten sanomalehtiä, vaan myös 
sosiaalisia medioita, vlogeja, suoratoistopalveluita ja muuta nykypäivänä 
kulutettavaa mediasisältöä.  

Aiheesta kertovassa väitöskirjassaan Pasi Kivioja (2018, 62) määrittelee median 
murroksen seuraavasti: 

“Median murroksella tarkoitetaan yleensä internetin aikana eli 1990-luvun jälkimmäisellä 
puoliskolla alkanutta ja 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä voimistunutta 
muutosta, jossa yleisöt ja mainostajat ovat siirtyneet perinteisistä tiedotusvälineistä 
digitaalisiin kanaviin ja enenevässä määrin vakiintuneiden mediayhtiöiden ulkopuolelle. 
Samalla perinteiset tiedotusvälineet ovat sopeuttaneet toimintansa ja sisällöntuotantonta 
painopistettä digitaalisiin kanaviin.” 

 
Määritelmässä tulee esiin ilmiön pääpiirteitä, kuten internetin yleistyminen, painotus 
digitaalisiin kanaviin ja yleisöjen sekä mainostajien siirtyminen perinteisten 
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mediayhtiöiden ulkopuolelle. Mutta vaikka internet onkin keskeinen tekijä 
murroksessa, muutokset eivät johdu yksin siitä (Kivioja 2018, 62). Samaa mieltä on 
Markku Hurmeranta, joka kuvaa 2000-luvun viestinnän muutoksia ainoastaan 
“viimeisimmäksi” mediamurrokseksi (Hurmeranta 2012, 37). Tiedonvälitys on 
kokenut useita vaiheita, kuten painokoneen, puhelimen ja television yleistymisen, 
jotka kaikki muuttivat mediamaisemaa peruuttamattomasti (Helle 2011, 159). 
Kehittyvän viestintäteknologian tuomat muutokset eivät siis ole 2000-luvulle uniikki 
ilmiö.  

Mikä muu sitten vaikuttaa median murrokseen? Teknologian lisäksi olennaista 
ovat muun muassa ihmisten tarpeet ja yleistyvät käytännöt. Roger Fidlerin mukaan 
historian viestintämedian muutokset ovat yleensä syntyneet “koettujen tarpeiden, 
kilpailullisten ja poliittisten paineiden sekä sosiaalisten ja teknologisten 
innovaatioiden monimutkaisesta vuorovaikutuksesta” (Fidler 1997, 22–23). Eli vaikka 
teknologian muutokset ovatkin tärkeitä tekijöitä, niin ne ovat tapahtuneet yhdessä 
taloudellisten, sosiaalisten, kulttuuristen ja poliittisten muutosten kanssa (Lee-Wright, 
Phillips & Witschge 2011, 8). Nieminen ja Hellman (2015) korostavat tässä 
yhteiskuntarakenteen ja elintapojen muutoksia: nykyään ihmisillä on enemmän 
vapaa-aikaa, paremmat tulot, parempi koulutus ja enemmän vaihtoehtoja median 
kulutukseen. Myös globalisaatiokehitys on vaikuttanut arvostuksiin, sillä kansallinen 
media ei kokoa yleisöjä samoin kuin viime vuosituhannella. (Nieminen & Hellman 
2015).  

Yhdeksi päätekijäksi uusien ilmiöiden yleistymiseen on esitetty käytön 
helppoutta. Couldry korostaa kätevyyttä käytön kriteerinä, sillä nyt katsojien ei ole 
tarpeen avata televisiotaan juuri oikeaan aikaan nähdäkseen uutiset tai 
suosikkisarjansa uusimman jakson (Couldry 2010, 9). Kätevyys on osatekijä myös 
sosiaalisen kuratoinnin yleistymisessä, millä tarkoitetaan yleisön keskuudessa 
tapahtuvan uutisten jakamista (Villi 2011, 55). Palveluiden käytännöllisyyden on 
havaittu vetoavan erityisesti sukupolviin Y ja Z (Newman ym. 2019, 56). 

Teknologian harppaukset voivat siis toimia katalyyttinä muutoksille, mutta 
median murroksissa yhtä tärkeitä tekijöitä voivat olla uudenlaiset tarpeet, kilpailu ja 
sosiaaliset ulottuvuudet. Esimerkkinä tästä voi pitää virtuaalitodellisuus-teknologiaa. 
Itse teknologia on jo saatavilla, mutta se ei ole noussut menestykseksi (Bastug ym. 
2017, 110; Roose 2020). Vastakkainen esimerkki on sosiaalinen media, josta on 
valtavan suosionsa myötä tullut merkittävä osa ihmisten arkea. On jopa esitetty, että 
sosiaalinen media on on muuttanut sosiaalisen vuorovaikutuksen sääntöjä (van Dijck 
& Poell 2013, 2).  

Näytteitä sosiaalisen median vaikutuksesta on lukemattomia.  Vuonna 2020 
sosiaalisen median jättiläisellä Facebookilla oli yli 2 miljardia kuukausittaista 
käyttäjää (Statista 2021), minkä ansiosta se on yksi maailman suosituimmista 
verkkosivustoista (Alexa 2020). Sosiaalisen toiminnan lisäksi Facebook toimii myös 
uutisten lähteenä kolmasosalle yhdysvaltalaisista (Pew Research Center 2021, 4). Pew 
Research -laitoksen tuottama vuosikymmenen mittainen tutkimus havaitsi, että 
vuosien 2005–2015 aikana sosiaalista mediaa käyttävien aikuisten määrä 
kymmenkertaistui, kunnes sitä käytti 65 prosenttia aikuisista (Perrin 2015). Laitoksen 
myöhäisempi tutkimus puolestaan totesi, että vuonna 2017 suosituimpia uutisten 
lähteitä olivat joko sosiaalinen media tai uutisiin erikoistuvat nettisivut. Tämä piti 
paikkansa kaikkien ikäryhmien kohdalla, mutta varsinkin nuorempien kuluttajien 
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keskuudessa. (Pew Research Center 2017, 4). Sosiaalisen median valtava suosio on 
suuri kysymys, johon on pitkään etsitty vastauksia (esim. Brandtzæg & Heim 2009), 
mutta Helle kiteyttää ilmiön esittämällä, että teknologioiden kehittyminen on lopulta 
riippuvaista kuluttajien valinnoista (Helle 2011, 160).  

Murroksesta johtuvia muutoksia on myös kuvailtu nopeaksi ja jatkuvaksi, mistä 
syystä tutkimuksen voi olla vaikea pysyä ajan tasalla. Esimerkiksi Hurmeranta kokee 
murroksen niin vauhdikkaaksi, että akateeminen tutkimus ei ehdi analysoida siitä 
johtuvaa kehitystä (Hurmeranta 2012, 37). Birmingham taas esittää, että vuoden 2016 
laitteet ja kanavat olisivat olleet tunnistamattomia vain 5 vuotta aiemmin 
(Birmingham 2016, 1–2). Muutosten nopeuden takia perinteisen median on 
välttämätöntä tehdä muutoksia toimintatapoihinsa ensi kertaa sukupolviin (Villi & 
Picard 2019, 121, 129).  

On tärkeää pitää mielessä, että muutosta kuvataan myös jatkuvaksi (Newman 
ym. 2019, 5; Lehtisaari ym. 2017, 33) sen sijaan, että se olisi jo tapahtunut. Lisäksi on 
esitetty näkemys, että tähänastiset muutokset ovat vasta alkua. Esimerkiksi Yle News 
Labsin päällikkö Jukka Niva uskoo, että todellinen median murros on vasta alkamassa 
(Niva 2019, 22).  

Muutos on siis paitsi merkittävää, myös nopeaa ja jatkuvaa. Näistä syistä on 
selvää, että median murros vaatii runsaasti tutkimusta, sillä ennustukset saattavat 
osoittautua vääriksi ja tutkimukset voivat vanhentua yllättävän nopeasti tapojen 
muuttuessa. Tämä ongelma näkyy esimerkiksi Reutersin vuoden 2017 
vuositutkimuksessa, joka raportoi, että videon kulutus ei kasvanutkaan merkittävästi 
vuoden aikana, toisin kuin säätiö oli arvioinut aiemmassa raportissaan. Mainittu 
tutkimus toteaakin jo tiivistelmässään, että käynnissä oleva digitaalinen 
vallankumous on täynnä ristiriitoja ja poikkeuksia. (Newman ym. 2017, 10, 19).  

3.2 Perinteisen median uudet kilpailijat 

Vaikka median murros ei olekaan yksin journalismin ilmiö, muutos kuitenkin 
vaikuttaa alaan laajalti. On paljon uutisoitu ja tutkittu ilmiö, että digitalisaatio ja siitä 
johtuvat uudet mediamuodot ovat muuttaneet journalismia. Perinteinen media on 
kohdannut uusia haasteita, erityisesti mainosten menetyksen ja yleisön 
mediantapojen muutoksen (Lehtisaari ym. 2016, 4). Lisäksi perinteisellä medialla on 
huomattavasti aiempaa enemmän kilpailijoita. Viime vuosisadalla suuret mediayhtiöt 
omistivat sekä sisällöntuotannon että jakelukanat (Uskali 2011, 111) eikä mediaa 
tuottaneet juuri muut kuin joukkotiedotusvälineet. Mutta digitalisaation ansiosta 
miltei kuka tahansa voi luoda ja jakaa sisältöä, mistä syystä myös kuluttajan valinnan 
vara on kasvanut suuresti (Birmingham 2016, 14).  

Niemisen ja Hellmanin (2015)  mukaan media-ala koostuu painoviestinnästä 
(sanoma- ja aikakauslehti), sähköisestä viestinnästä (radio- ja televisio), 
televiestinnästä (puhelin ja internet) ja tallenneviestinnästä. Näistä ensimmäisiä, eli 
painoviestintää ja sähköistä viestintää, kutsutaan yleisesti englannin kielen termillä 
“legacy media”, joka käännetään usein “perinteiseksi mediaksi” (Nygren, Leckner & 
Tenor 2018; Pérez-Latre 2014). Pérez-Latre (2014, 1103) kuvaa perinteistä mediaa 
joukkoviestinnän yhtiöiksi, jotka ovat pääsääntöisesti suuria ja vanhoja. Englanniksi 
niistä käytetäänkin myös termiä “old media”.  
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Niiden vertailukohta on “new media”, jolla viitataan usein sosiaaliseen mediaan 
ja uudenlaisiin digimedioihin kuten BuzzFeed ja Huffington Post, jotka erikoistuvat 
digitaaliseen sisältöön (Lehtisaari ym. 2017, 7). Myös Suomeen on perustettu tällaisia 
uudenlaisia mediayrityksiä kuten Rare Media, joka toimii pääsääntöisesti 
Instagramissa (Laari 2019). Tässä tutkimuksessa puhun usein perinteisestä mediasta, 
jolla tarkoitan siis pitkään toimineita suuria journalistisia mediayhtiöitä, kuten 
Helsingin Sanomia, Keskisuomalaista ja Yleisradiota (eli Yleä).  

Hyvin yleinen väite media-alalla on, että uuden median takia journalismin rajat 
ovat muuttuneet hatarimmiksi ja perinteinen media on heikkenemässä (Pérez-Latre 
2014, 1100; Painter, Kristiansen & Schäfer 2018, 1; Napoli 2010, 510). Erityisesti 
sanomalehdet nauttivat ennen monopoliasemaa alallaan sekä mainostajien että 
yleisön keskuudessa (Lehtisaari ym. 2017, 35). Tämä asema oli pitkään turvattu ja 
vakaa: journalistisen työn rutiinit eivät juuri muuttuneet vuosisataan (Domingo ym. 
2008, 326) eikä uusia toimintatapoja tarvittu sukupolviin (Villi & Picard 2019, 129). 
Kuitenkin tämä monopoliasema on nykyään menetetty. Birminghamin mukaan 
internet on mullistanut arjen ja sitä kautta mediankäytön: etäisyyden ja ajan merkitys 
on vähentynyt, informaatiota on kaikkialla ja ”ikuiselta tuntuvat” organisaatiot ovat 
väistyneet uusien tieltä. (Birmingham 2016, 1–2). Uudet median muodot pirstaloivat 
ja voimaannuttavat yleisöä, mikä on johtanut uudenlaiseen mediakilpailuun (Napoli 
2011, 1; Yle 2017; Chan-Olmstead & Wang 2019, 133). 

Erityisen ongelmallinen haaste perinteiselle medialle on kilpailu 
mainosmynnistä niin kansainvälisesti kuin Suomessakin. Mediayritykset ovat 
perinteisesti eronneet muista yrityksistä siten, että ne toimivat kaksilla markkinoilla: 
ne myyvät paitsi tuotteita kuluttajille, myös yleisöjä mainostajille (Seppänen & 
Väliverronen 2012). Näistä kahdesta mainosmyynti on ollut pitkään tuottavampaa. 
Esimerkiksi Suomessa mainosmyynti muodosti lähes kaksi kolmasosaa 
sanomalehtien tuloista ennen internetin yleistymistä (Nieminen & Hellman 2015). 

Kuitenkin nykyään mainoksia myydään enemmän internetissä, mikä vie 
perinteisiltä medioilta vakaan tulolähteen (Seppänen ja Väliverronen 2012; Lehtisaari 
ym. 2016, 7). Erityisen pahan vastuksen tarjoavat Google ja Facebook, jotka keräävät 
jatkuvasti paljon liikennettä ja näin ollen mainospotentiaalia. Internetin suoman 
pääsyn myötä sanomalehtyhtiöt menettävät mainostuloja nopeasti, koska eivät voi 
kilpailla näiden digitaalisten jättiläiden kanssa (Lehtisaari ym. 2018, 1032) 

Mainosten lisäksi nykyään on huomattavasti vaikeampaa tavoittaa yleisöä. 
Hurmerannan mukaan internet altisti perinteisen median kilpailulle, jollaista se ei ole 
ennen kohdannut. Hän jatkaa nimeällä kolme ongelmaa, jotka perinteiset mediat 
nykyään kohtaavat: paitsi että sekä lukijat että mainokset siirtyvät painetun lehden 
sijasta nettiin, niin lisäksi verkkoon on syntynyt monia muita sisällöntuottajia 
kilpailemaan perinteisten medioiden kanssa. (Hurmeranta 2012, 38).  

Tässä haasteena on usein saada potentiaalisten asiakkaiden huomio. Tänä 
päivänä uutiset joutuvat kilpailemaan monien muiden mediasisältöjen kanssa, eikä 
yleisön aika tai raha riitä kaikkeen (Media-alan tutkimussäätiö 2019). Nykyään 
kuluttajat saavat esimerkiksi valita, lukevatko uutisensa paperilehdestä, 
verkkosivulta, kännykällä, internethaun kautta vai Facebook-linkeistä (Seppänen ja 
Väliverronen 2012).  

Kun ihmisillä on enemmän tarjontaa ja mahdollisuuksia, yleisö pirstaloituu eli 
hajaantuu eri medioiden kesken. Näihin vaihtoehtoihin kuuluvat paitsi painetut 
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sanomalehdet ja verkossa luettavat lehdet, niin myös internetin palvelut kuten 
Youtube ja Netflix. Vaikka erilaisten medioiden motivaatiot ja toimintatavat 
vaihtelevat, kaikki niistä kilpailevat yleisön huomiosta. Webster ja Ksiazek 
kutsuvatkin nykytilannetta “huomioekonomiaksi”, missä median tavoitteiden 
ennakkoehtona on ihmisten houkutteleminen. (Webster & Ksiazek 2012, 39–41). 
Tämän takia on perusteltua, että kun tarkastelen nuorten aikuisten mediankäyttöä, 
huomioin muunkin kuin pelkän uutisten lukemisen.  

Perinteisen median on vaikea tavoittaa yleisöä siksikin, että internetissä sisältö 
on usein ilmaista. Seppäsen ja Väliverrosen mukaan syinä yleistyvään ilmaisuuteen 
ovat muuan muassa suuri tarjonta ja mainosmyynnin lisääntyminen internetissä 
(Seppänen & Väliverronen 2012). Näistä syistä yritysten on hankala pyytää hintaa 
sisällöstä, kun taas mainosmyynnin ansiosta sitä on mahdollista tarjota ilmaiseksi. 
Ilmaisuuden yleistyminen on vaikuttanut nuoremman ikäpolven asenteisiin siinä 
määrin, että heidän voi olla vaikea ymmärtää, miksi sisällöstä pitäisi maksaa 
(Seppänen ja Väliverronen 2012; Kangas 2019, 7).  

Uudenlainen tilanne näkyy muun muassa Ylen strategiassa. Vaikka Yle ei 
olekaan kaupallinen media, sen lopullinen tavoite on silti tuottaa sisältöä, joka 
kiinnostaa massoja. Ylen ja BBC:n kaltaiset julkisen palvelun yhtiöt ovat siis siinä 
mielessä kaupallisia, että nekin kilpailevat ja toimivat kaupallisten media-alan 
yritysten kanssa. (Malmelin & Villi 2015). Vuonna 2017 julkistettu Ylen strategia 
julistikin keskittyvänsä “perinteisten arvojen” lisäksi muun muassa yleisösuhteeseen 
ja tavoittavuuteen. Yle perusteli strategiaansa digitaalisella ja yhteiskunnallisella 
murroksella, joka on johtanut kilpailuun ihmisten ajasta ja huomiosta. Media päätti 
strategian toteamalla, että strategia edellyttää siltä vahvaa uudistumista, koska myös 
teknologian ja mediankäytöksen muutos jatkuu. (Yle 2017). 

 

3.3 Journalismin uudet liiketoimintamallit 

Nykyaikana perinteisen median on siis yhä vaikeampaa tavoittaa yleisöä ja saada 
mainoksia myydyksi. Useat tutkijat ovatkin yhtä mieltä, että internetin tuomien 
muutosten myötä perinteisen median hyödyntämät liiketoimintamallit ovat 
vanhentuneita (Deuze & Leopoldi 2009; Faustino & Noam 2019, 147). Erityisesti 
nuoria asiakkaita on koettu vaikeiksi tavoittaa (Huang 2009, 109; Bardhi, Rohm & 
Sultan 2010, 318; Lehtisaari ym. 2017, 6). Tämä on ongelma journalismille, sillä se on 
loppujen lopuksi liiketoimintaa ja tarvitsee tuloja jatkaakseen toimintaansa (Picard 
2005, 340).  

Tässä tilanteessa on tarpeen kysyä: mitä uutismedia voisi tehdä parantaakseen 
tilannetta? Tutkijoiden mukaan vastaus on, että journalismin täytyy sopeutua uuteen 
ympäristöön ja kehittää uusia liiketoimintamalleja, jotta se voi saavuttaa uusia yleisöjä 
ja välttää riippuvaisuuden muista osapuolista (Wang-Olmstead & Chan 2019, 133; 
Picard 2005, 340; Pavlik 2013, 190).   

Liiketoimintamallit  ovat yksinkertaisesti sanottuna suunnitelmia, joilla yhtiöt 
aikovat tienata rahaa (Wang-Olmstead ja Chan 2019, 133). Kuluneen vuosikymmenen 
aikana monet ovat pohtineet uusia keinoja, joilla journalismi voisi pysyä 
varteenotettavana vaihtoehtona modernille kuluttajalle. Avaimeksi elinkelposuuteen 
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on ehdotettu innovointia sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä (Pavlik 2013, 181; 
Picard & Villi 2019, 121). Ei riitä, että juttuja kirjoitetaan ja jaetaan perinteisten 
kanavien kautta, vaan uutistalojen tulee sisäistää uudenlaista tietotaitoa, joka vetoaa 
verkkoa suosiviin kuluttajiin. 

Pavlikin näkemyksen mukaan uutistyön innovaatioon kuuluu neljä askelta: 
laadukkaan sisällön tuottaminen, interaktiiviseen keskusteluun ryhtyminen, 
digiaikaan sopivien uutisointikeinojen käyttö ja uusien yhteisöstrategien luominen 
digi- ja mobiiliympäristöä varten. Erityisen tärkeää on mobiiliteknologian 
hyödyntäminen, sillä yleisö saa yhä enemmän uutisia sosiaalisesta mediasta ja 
matkapuhelinten välityksellä. Pavlikin suositus onkin, että uudet liiketoimintamallit 
luotaisiin yhdistämällä laatujournalismia mobiiliteknologiaan sekä sosiaaliseen 
mediaan. (Pavlik 2013, 183, 185–186). 

 Ja koska perinteisten medioiden potentiaali mainosmyyntiin on laskenut, on 
tarpeen keskittyä tilausmaksuihin. Tähän pääsee luomalla erilaisia myytäviä paketteja 
ja keskittymällä sisällön laatuun sekä ainutlaatuisuuteen kuluttajien silmissä (Picard 
& Villi 2019, 122). 

Muutkin tutkijat suosittelevat painottamaan digitaaliteknologian 
hyödyntämiseen. Tehokkaita keinoja kuluttajien tavoittamiseen voivat olla muun 
muassa digisisällön tuotanto, verkkosuunnittelu, sosiaalisen median koordinointi, 
digimyynti, verkkoanalytiikka ja yleisösuhteiden managerointi. (Lehtisaari ym. 2017, 
6).  

On huomioitava, että tärkeää ei ole ainoastaan sisällön tuottaminen vaan myös 
sen jakaminen niin, että se saavuttaa yleisöä. Jopa BBC:n kaltaislla vakiintuneilla 
mediayhtiöillä on suuri paine hyödyntää sosiaalisen median tiloja (Couldry 2010, 12), 
joissa yleisöt viettävät aikaansa ja jakavat sisältöjä. Mutta vaikka Instagramin ja 
Facebookin kaltaiset sosiaalisen median palvelut voivat olla tärkeä silta yleisön 
saavuttamiseen, ulkopuolisten alustojen riskinä on tietty kontrollin menetys. Kun 
sisältöä julkaistaan ulkopuolisen toimijan kautta, silloin tällä toimijalla on esimerkiksi 
valta poistaa uutismedian tuottamaa sisältöä. Ja kun sisältöä käytetään esimerkiksi 
Facebookin kautta, silloin käyttäjien synnyttämä data menee ensisijaisesti Facebookin 
käyttöön, eikä mediayhtiöiden ole helppoa hyödyntää sitä. (Picard & Villi 2019, 125).  

Kuitenkin innovoinnin ongema on se, ettei se ole helppoa tai nopeaa. Pavlik 
huomioi, että perinteiset mediat ovat olleet hitaita kehittymään, mikä on johtanut 
digitaalisten mediayhtiöiden, kuten Googlen, etulyöntiasemaan (Pavlik 2013, 184). 
Innovoinnin hitauden vuoksi perinteinen media häviää esimerkiksi videopelialalle, 
mitä tulee yleisönsä ymmärtämiseen ja motivointiin (Lehtisaari ym. 2018, 1034). Syynä 
saattaa olla se, että media on juurtunut vakaisiin rutiineihin ja tuloihin, jotka toimivat 
tehokkaasti pitkän aikaa (Lehtisaari ym. 2017, 6). Picard ja Villi (2019, 128–129) taas 
korostavat, ettei ongelmaan ole selkeää ratkaisua, mistä syystä he suosittelevat, että 
mediat uskaltaisivat tehdä enemmän kokeiluja, vaikka ne joskus epäonnistuisivatkin. 

Vaikka oikeaa vastausta ei olekaan löydetty, uudenlaisia liiketoimintamalleja on 
tutkittu ja ehdotettu. Chan-Olmstead ja Wang (2019, 135) esittävät, että medialle on 
kolme päätyyppistä liiketoimintamallia:  

1. mainostukseen panostavat, jotka tarjoavat sisältöään ilmaiseksi 
2. tilauspohjaiset mallit, jossa veloitetaan säännöllinen maksu jatkuvasta 

pääsystä sisältöön 
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3. liiketoiminta-malli, jossa asiakas maksaa ketaalleen jonkin tietyn tuotteen 
omistusoikeudesta.  

 
Google ja Facebook toimivat ensimmäisen mallin mukaan, kun taas sekä Netflix että 
monet mediayhtiöt hyödyntävät tilauspohjaista mallia. Kolmatta lähestymistapaa 
edustavat esimerkiksi kirjat tai iTunes. Neljäs mahdollinen liiketoimintamalli on 
crowdfunding, eli lahjoitusten pyytäminen yleisöltä. Tätä strategiaa hyödyntää 
kenties parhaiten Iso-Britannialainen sanomalehti The Guardian (Chan-Olmstead 
2019, 139). 

Uusia strategioita mietittäessä moni tutkimus ja media korostaa uudenlaisten 
suhteiden luomista yleisöön (esim. Lehtisaari ym. 2017, 6). Tätä varten on tärkeää 
hyödyntää käyttäjiltä kerättyä dataa (Chan-Olmstead & Wang 2019, 133; Picard & Vili 
2019). Datan avulla yleisöä voi ymmärtää paremmin, jolloin on mahdollista luoda 
henkilökohtaisempia siteitä ja siirtyä palvelupainotteiseen toimintaan, jossa 
painotetaan asiakassuhteiden ylläpitoa sekä täytetään asiakkaiden tarpeita ennalta. 
Palvelupainotteinen logiikka perustuu suhteiden lisäksi helppokäyttöisyyden ja 
vuorovaikutuksen korostamiseen. Palvelupainotteisuus vaatii kuitenkin muutoksia 
median organisaatiokulttuuriin, jotta tarvittava vuorovaikutus on mahdollista. Picard 
ja Villi näkevät tämänkaltaisen toiminnan olevan osa uutta “audience first” eli yleisö 
ensin -lähestymistapaa. (Picard & Villi 2019, 126–127).  

Yleisö ensin -strategia onkin nouseva trendi mediatutkimuksessa. Sen mukaan 
yleisön tarpeet ja vaatimukset muuttuvat, minkä takia median on elintärkeää 
ymmärtää yleisöä ja keskittyä heitä kiinnostavaan sisältöön (Found 2018). Tärkeää on 
myös keskittyä alustoihin, jossa yleisön voi parhaiten kohdata (Husni, Wenger & Price 
2015, 1–2). Tätä varten Husni kumppaneineen painottaa yleisö ensin -periaatetta, jossa 
hyödynnetään neljän C:n strategiaa: Customer, Choice, Control ja Change – eli asiakas, 
valinta, kontrolli ja muutos (Husni, Wenger & Price 2015, 9–11).  

 
1) Ymmärrä, että se koostuu asiakkaista. Tunnetun sanonnan mukaan asiakas 

on aina oikeassa, jonka mukaan myös sanomalehtien tulisi laittaa 
asiakkaiden tyytyväisyys ensimmäiseksi.  

2) Tunnista vaihtoehtojen määrä. Suurin osa medioista toimii kilpailullisessa 
ympäristössä, jossa vaihtoehtoja on lukemattomia. Silloin organisaation 
brändäys on kriittistä onnistumiselle.  

3) Luovu kontrollista. Yleisön valta ei ole koskaan ollut suurempi, joten on 
pakko huomioida, että yleisön tarpeiden palvelu on ainoa keino pysyä 
relevanttina.  

4) Syleile muutosta. Nykyään ei ole tavatonta, että teknologia vanhenee vain 
muutamassa vuodessa. Siksi on tarpeen pysyä ajan hermoilla teknisistä ja 
sosiaalisista trendeistä, jotka saattavat vaikuttaa myös mediaan.  

 
Uusiin liiketoimintamalleihin vaikuttavat myös erot maiden ja niiden kulttuurien 
välillä. Lehtisaari ja muut tutkivat vuoden 2016 raportissaan, millaisia uusia 
liiketoimintamalleja esiintyy eri Pohjoismaissa ja mitkä niistä menestyivät parhaiten. 
Tutkimuksessa haastateltiin eri medioiden toimitusjohtajia, päätoimittajia ja 
kaupallisen toiminnan johtajia. Tulosten mukaan Ruotsissa suosittiin automatisoituja 
uutisia paikallislehdissä, Norjassa tehdään ahkerasti kokeiluja digitilausten 
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hinnoittelussa ja Tanskassa harjoitetaan kehitystyötä yritysten sisällä (Lehtisaari ym. 
2016, 26–46).  

Haastateltavilta kysyttiin myös konkreettisia kokeiluja eri liiketoimintamalleihin 
ja keskusteluissa ilmeni useita esimerkkejä hyviksi havaituista toimintamalleista. 
Raportin kirjoittajat nostivat tärkeimmiksi järjestelmällisen hintatasojen testauksen, 
digilehden tilauksen osana kännykkäliittymää, tuotteen kehittäminen palautteen 
perusteella, eksklusiiviset tapahtumat yhteisön jäsenille sekä uutisseurannan 
kohdentaminen yleisön toiveiden mukaan. (Lehtisaari ym. 2016, 65–66).  

Kuten todettua, median murroksen on usein nähty olevan huonoksi tai jopa 
kohtalokkaaksi journalismille. Tämä näkyy muun muassa siinä, että julkaisujen määrä 
vähenee, levikki laskee ja sanomalehdet menettävät mainostuloja (Lehtisaari ym. 2017, 
5). On esitetty useita varsin dramaattisia väitteitä, että sanomalehdet ovat 
kuolemanspiraalissa (Lehtisaari ym. 2017, 21) tai että perinteiset lehdet ovat 
kuolettavasti haavoittuneita (Davis Mersey ym. 2010, 39). 

Kuitenkin näitä väitteitä on kuvattu myös liioitelluiksi (Couldry 2009, 8), sillä 
murros voi tarjota myös uudenlaisia mahdollisuuksia journalismille (Malmelin & Villi 
2015). Digiympäristössä on esimerkiksi mahdollista saada paremmin yhteys yleisöön 
ja muodostaa heidän kanssaan yhteisöjä (Chan-Olmstead & Wang 2019, 133). Tämän 
lisäksi uutisten lukeminen Internetin kautta on helppoa ja yleistä Suomessa. Vuonna 
2020 julkaistun Media Audit Finland –tutkimuksen mukaan peräti 95 % suomalaisista 
lukee sanoma- tai aikakauslehteä joka viikko jonkin välineen kautta (KMT 2020). 
Näihin kuului myös Internetin välitteinen lukeminen, mihin sanomalehdet nykyään 
panostavatkin. Kun vertaillaan Media Audit Finlandin lukijamäärien ja 
kokonaistavoittavuuden tutkimuksia vuosilta 2017 ja 2019, voidaan havaita, että 
esimerkiksi Keskisuomalaisen, Iltalehden ja Helsingin Sanomien lukijamäärät ovat 
nousseet näiden vuosien aikana (KMT 2017; KMT 2019).  
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4 NUORTEN AIKUISTEN SITOUTTAMINEN 

4.1 Median yleisösuhde 

Edellisessä kappaleessa puhuttiin muutamaan kertaan yleisöstä ja sen tärkeydestä 
medialle. Se on olennainen osa tutkimuskysymyksiäni, joten on tarpeen ottaa käsite 
tarkempaan käsittelyyn. Tässä kappaleessa selitän yleisösuhdetta, sen merkitystä 
medialle sekä myös sen muutoksia median murroksen aikana.  

Median murroksesta johtuen yleisön määritelmä on monimutkainen ja joskus 
kyseenalaistettu. Olli Kariniemi kuvaa yleisöä ryhmäksi, jonka edessä tapahtuu 
jonkinlainen esitys. Toisaalta yleisön ja esityksen suhde on aina vastavuoroinen, sillä 
esityksellä ei ole tarkoitusta ilman sitä seuraavaa yleisöä. (Kariniemi 2010, 95). Tämän 
takia yleisö on aina ollut tärkeä tutkimuskohde erityisesti mediateollisuudelle sekä 
median tutkijoille. Mediateollisuuden näkökulmasta yleisöjen käytöstä on vaikeampi 
ennakoida ja heitä on vaikeampi tavoittaa, koska yleisöt ovat hajautuneet, minkä 
lisäksi heistä itsestään on tullut tuottajia. (Puustinen 2011, 2).  

Mediayleisön rooli on perinteisesti määritelty kahdella tavalla: yleisö on 
kuluttaja, joka kuluttaa itse tuotetta; mutta yleisö on myös tuote, jotka mediayhtiöt 
niin sanotusti myyvät mainostajille (Matikainen & Villi 2015a; Matikainen 2015, 167). 
Kuitenkin yleisö on käsitteenä kiistanalainen. Puustinen siteeraa Ien Angia (esim. 
1996), joka on kritisoinut käsitettä median keksintönä ja uskoo, että yleisön rooliin 
pikemminkin asetutaan vapaaehtoisesti (Puustinen 2011, 3). Osittain samaa mieltä on 
Napoli, joka kuvaa yleisöjä ainakin osittain diskurviivisiksi rakennelmiksi, jotka on 
muodostettu instituutioiden, eli massamedioiden, tarpeiden mukaan (Napoli 2011, 3).  

Yleisön tutkimuksen juuret johtavat 1930-luvun Yhdysvaltoihin, jossa tutkimus 
oli määrällistä ja sen pääpainona oli vaikuttaminen (Matikainen 2011, 18). Oletus oli, 
että yleisö oli passiivinen ja suuri massa, joka on yksisuuntaisen mediavaikutuksen 
kohteena (Matikainen & Villi 2015a; Napoli 2011). Näkemykseen vaikutti 
joukkoviestinnän synty ja kansainvälisistä jännitteistä johtuva propagandasota 
(Kariniemi 2010, 96–97). 1980-luvulla määrällisen näkemyksen rinnalle syntyi 
laadullinen tutkimussuunta, joka pyrki tutkimaan ihmisten kokemuksia, tulkintoja ja 
näkemyksiä. Tässä yleisöä ei pidetty yhtenäisenä joukkona, minkä takia oli olennaista 
analysoida, miten ihmiset käyttävät ja tulkitsevat median sisältöjä. (Matikainen & Villi 
2015a).  

Sittemmin yleisöstä sekä sen tutkimisesta on puhuttu ja kiistelty 1990- ja 2000-
luvuilla runsaasti (esim. Livingstone 1998). 2010-luvulla yleisön tutkiminen on nähty 
nousevana trendinä (Puustinen 2011; Ridell 2011, 58–59). Tämä johtuu osin siitä, että 
yleisö on median elinehto ja mediayhtiöiden tavoite on siksi mahdollisimman suuren 
yleisön tavoittaminen (Matikainen & Villi, 2015a) 

Kuitenkin median murroksen myötä yleisön asema on muuttunut. Analogisella 
aikakaudella media viittasi määrällisesti rajallisista tuotanto- ja jakelukeskuksista 
levitettyyn sisältöön, jota vastaanottivat tuotannosta erilliset ”massojen” jäsenet, 
tai ”massayleisöt” (Couldry 2010, 7). Sen sijaan nykyään internetin myötä kaikki 
viestintä kulkee kahteen suuntaan ja ”puhdas kuluttaminen” ovat harvenemassa, kun 
taas samanaikainen sisällön kuluttaminen ja tuottaminen yleistyy (Couldry 2009, 438). 
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Yleisön muutosta aktiivisemmaksi onkin tutkittu paljon. Chan-Olmstead ja Wang 
kuvaavat yleisön voimaantumista viime vuosikymmenen tärkeimmäksi 
kehityskuluksi. Heidän mukaansa yleisö ei ole enää passiivinen vastaanottaja, vaan 
voimaantunut kuluttaja, jolla on valta luoda arvokasta sisältöä (Chan-Olmstead & 
Wang 2019, 133). Tämä on yleinen näkemys monen tutkijan keskuudessa, jotka 
uskovat, että internetin suomat mahdollisuudet ovat hämärtäneet kuluttajien ja 
tuottajien välisiä rajoja (Väliverronen & Seppänen 2012; Cohen 2008, 9; van Dijck & 
Nieborg 2009, 856).  

Kuitenkin on myös esitetty, että yleisön aseman muutos ei ole yksinomaan 
internetin aikaansaannosta, sillä aktiivisia yleisöjä oli olemassa jo sitä ennen (Villi 2011, 
53; Bird 2011, 503; Matikainen 2011, 40). Matikaisen (emt.) toteaa, että vaikka internet 
onkin helpottanut ja yleistänyt aktiivisen yleisön roolia, on silti tärkeää huomioida 
aktiivinen yleisö jo internetiä edeltävältä ajalta. Tämmöisiä olivat esimerkiksi 
faniklubit.  

Muutokset mediankulutuksessa ovat saaneet tutkijat miettimään “yleisön” 
käyttökelpoisuutta käsitteenä (Villi 2011, 50–51). Napolin mukaan interaktiivinen 
media ja käyttäjien luoma sisältö muuttaa median luonnetta, mistä syystä yleisö 
kuuluu itsekin joukkoviestintään sen sijaan, että olisi siitä erillinen joukko (Napoli 
2010, 505). Ritzer ja Jurgenson puolestaan väittävät, että kapitalistista järjestelmää on 
aina hallinnut prosumption, eli sisällön samanaikainen kuluttaminen ja tuottaminen 
(Ritzer & Jurgenson 2010, 14). Matikainen ja Villi (2015b, 148–149) ehdottavatkin, että 
digitaalisessa ympäristössä puhuttaisiin “yleisön” sijasta “käyttäjistä”, sillä käyttäjillä 
on potentiaali olla muutakin kuin sisältöä seuraavaa yleisöä.  

Tutkijoiden lisäksi myös yleisö on havainnut uuden potentiaalinsa. Internetin 
yleistymisen jälkeen on julkaistu erinäisiä manifestoja, jotka julistavat internetin 
tuovan uuden ajan sisällöntuotannolle (van Dijck & Nieborg 2009, 858). Yksi 
tunnetuimmista on Jay Rosenin People formerly known as the audience -blogiteksti, 
jonka mukaan yleisöjä ei enää ole olemassakaan, sillä yleisön jäsenet  ovat nyt itsekin 
sisällöntuottajia (Rosen 2006). Rosenin blogiteksti on varsin tunnettu ja useat tutkijat 
ovat siteeranneet sitä. Esimerkiksi Puustinen kuvaa sitä “kansalaisjournalismin 
uraauurtajaksi” (Puustinen 2011, 3). Myös Deuze ja Fortunati (2009) korostavat 
julistuksen tärkeyttä ja uskovat, että se pätee nimenomaan journalismiin, sillä 
saatavilla olevat journalistien työkalut – kuten blogit tai podcastit - ja käyttäjien 
lisääntyvä osallistaminen ovat tehneet entisestä yleisöstä varteenotettavan kilpailijan 
perinteiselle medialle.  

Rosenin kirjoitusta on myös kritisoitu. On esimerkiksi esitetty näkemys, että 
vaikka yleisö muuttuukin aktiivisemmaksi, se ei silti katoa (Matikainen 2011, 14; 
Heikkilä & Ahva 2015, 55), mikäli se ei menetä muita yleisömäisiä ominaisuuksiaan 
(Couldry 2010, 5). Couldry (emt.) täsmentääkin, että media-alan ammattilaisten 
joukossa on muodostunut käsitys, jonka mukaan varsin harva oikeastaan tuottaa 
sisältöä, vaikka mahdollisuudet siihen on jo olemassa. Vastaavasti van Dijckin 
mukaan ei ole perusteltua olettaa, että kaikki internetin käyttäjät olisivat aktiivisia ja 
osaavia tekijöitä (van Dijck 2009, 43–44). Hän siteeraa Bernoffin ja Lin (2008) 
tutkimusta, jonka mukaan internetin käyttäjät voi lajitella kuuteen eri ryhmään, joista 
vain yksi ryhmä eli 13% ovat “oikeita sisällöntuottajia”.  

Useat muutkin tutkimukset ovat sittemmin todenneet, että internetin käyttäjistä 
selkeä valtaosa tyytyy kuluttamaan (Couldry 2010, 5; Villi 2011, 52; Heikkilä ja Ahva 
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2015, 61; Matikainen & Villi 2015a). Itse asiassa on todettu, että suuri osa käyttäjistä 
haluaa pysyä näkymättömissä ja mieltää yhä itsensä yleisöksi (Matikainen & Villi 
2015b, 147), mikä sopii yhteen aiemmin mainittuun Angin käsitykseen, että yleisön 
rooliin asetutaan itse. Näistä syistä van Dijck ja Nieborg kokevat, että myös termi 
“käyttäjä” on hankala, sillä se yhdistää sekä aktiiviset että passiiviset osapuolet, 
vaikka näissä ryhmissä on huomattavia eroja (van Dijck & Nieborg 2009, 860–861).  

Vaikka yleisö onkin käsitteenä kiistanalainen, on perusteltua puhua 
vähintäänkin potentiaalisesta yleisöstä, joka voi halutessaan asettua yleisön asemaan 
ja seurata sille suunnattua esitystä. Näitä esityksiä voivat olla vaikkapa uutiset, 
podcastit tai vlogit.  

Yleisöön vetoaminen on nähty hyvin tärkeäksi medialle nykyään. Tutkijat ovat 
nähneet hyvälle yleisösuhteelle muitakin valtteja kuin myynti- tai mainostulot. 
Matikainen ja Villi (2015a) esittävät, että on olemassa kolme mallia, joilla yleisö voi 
tuoda arvoa medialle:  

 
1. yleisö voi verkottua ja välittää sisältöä toisilleen 
2. yleisö voi osallistua mediatuotteen kehittämiseen antamalla palautetta 
3. yleisö voi jättää erilaista asiakastietoa, mikä auttaa mediaa ymmärtämään 

kuluttajia paremmin.  
 

Näistä ensimmäinen eli verkottuminen on joidenkin mukaan arvaamattoman 
arvokasta (Napoli 2010, 509; Villi 2011, 53; Newman & Levy 2013, 70), sillä internetin 
alustoilla sisällön jakaminen on vaivatonta, minkä lisäksi ihmiset lukevat tuttujensa 
jakamaa sisältöä mielellään. Tämä on erittäin tärkeää kaupallisille medioille, joille 
löydettävyys nykyajan mediakentässä on elinehto (Matikainen & Villi 2015a). 
Kuitenkaan yleisösuhteiden ylläpito ei ole aina helppoa. Lehtisaari ja muut uskovat, 
että median suhde yleisöön on pitkään ollut ongelmallinen, koska journalistit eivät ole 
välttämättä olleet tai halunneet olla tekemisissä yleisön kanssa (Lehtisaari ym. 2017, 
35).  

4.2 Sitouttaminen 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni on, miten mediatalot pyrkivät sitouttamaan 
nuoria aikuisia. Tätä varten on tarpeen käsitellä sitouttamista käsitteenä sekä 
työvälineenä. Tässä kappaleessa aion määritellä, mitä sitouttamisella tarkoitetaan 
tämän tutkielman puitteissa. Lisäksi täsmennän, miksi sitouttaminen on olennainen 
käsite sekä tutkimukselleni että nykyajan mediatyölle.  

Kuten aiemmin on tullut esille, kuluttajien välinen viestintä on muuttunut 
dramaattisesti 2000-luvulla (Rosen 2006, Locke ym. 2000, Hennig-Thuray ym. 2010, 
311). Teknologian ja talouden murros on lisännyt yleisön autonomiaa ja 
riippumattomuutta, mikä on vaikeuttanut yleisön tavoittamista (Seppänen & 
Väliverronen 2012). Kuluttajien on helppo löytää tuotteita ja jakaa niitä eteenpäin 
Youtuben ja eBayn kaltaisissa palveluissa, mikä uhkaa perinteisiä toimintamalleja – 
erityisesti sanomalehtiä (Hennig-Thuray ym. 2010, 311). Wang-Olmstead ja Chan 
uskovatkin, että yleisön pirstaloitumisen ja voimaantumisen takia mediayhtiöille on 
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elintärkeää paitsi saavuttaa niin myös säilyttää yleisö. Tästä syystä yleisön 
sitouttamisesta on tullut avain menestykseen. (Wang-Olmstead & Chan 2019, 133).  

Sitouttamisen (engl. customer engagement tai audience engagement) juuret ovat 1990-
luvun suhdemarkkinoinnissa (esim. Fournier 1998), mutta aiheen suosio on kasvanut 
digitalisaation myötä (Dessart, Veloutsou & Morgan-Thomas 2010, 28). Sitouttaminen 
keräsi erityisen paljon huomiota vuonna 2014, kun Marketing Science Institution 
määritteli sen yhdeksi markkinointitutkinnan tärkeimmistä prioriteeteistä (Hepola 
2019, 5). Tämän jälkeen sitouttamisesta on syntynyt runsaasti uutta tutkimusta, myös 
Suomessa (esim. Liimatainen 2017; Kauppila 2018; Hepola 2019). Lisäksi on arveltu, 
että kilpailu aiheesta tulee kiristymään entisestään tulevaisuudessa. (Hepola 2019, 11–
12).  

Sekä yritykset että tutkijat ovat nykyään hyvin kiinnostuneita sitouttamisesta, 
mutta käsite on yhä epäselvä (Hepola 2019, 5; Davis Mersey, Malthouse & Calder 2010, 
39; Dessart, Veloutsou & Morgan-Thomas 2010, 28). Tämä johtunee osittain siitä, että 
sitouttamista on tutkittu eri tieteenaloilla, kuten sosiologiassa, psykologiassa, 
valtiotieteessä ja journalistiikassa (Liimatainen 2017, 10). Yleisellä tasolla puhuttuna 
sitoutuminen sisältää psykologisen asteen (esimerkiksi yhteys) ja motitoivan ilmiön 
(esimerkiksi uusi ostos) (Jones ym. 2010, 17).  

Kuitenkin tässä tutkimuksessa minua kiinnostaa sitouttaminen nimenomaan 
journalismin ja median näkökulmasta, mistä syystä pohjaan määritelmäni Davis 
Merseyn ja muiden (2010) sekä van Doornin ja muiden (2010) tutkimuksiin. Davis 
Mersey ja muut uskovat, että sitouttaminen on noussut tärkeäksi uutisorganisatioissa 
ja määrittelevät sen seuraavasti: “sitouttamista ovat kollektiiviset kokemukset, jotka 
lukijalla tai katsojalla on brändistä”. Kokemuksilla he tarkoittavat uskomuksia ja 
ajatuksia siitä, miten kyseinen brändi sopii lukijan tai katsojan elämään. Kokemukset 
voivat olla monenlaisia, kuten halu rentoutua tai löytää puheenaiheita. Näin ollen 
ryhmä toteaa, että sitoutuminen on joukko laadullisia tuntemuksia, joita ei voi mitata 
suoraan. Tämä on rinnastettavissa 1980-luvun users and gratification -teoriaan, jonka 
mukaan yksilöillä on tarpeita ja he valitsevat mediat täyttämään nämä tarpeet. (Davis 
Mersey ym. 2019, 39–42).  

Van Doorn ja muiden mukaan sitouttamisen päämäärä on kannustaa positiivista 
sitoutumiskäytöstä (engl. customer engagement behavior) asiakkaissa. Sitoutumiskäytös 
on asiakkaiden käytöksen ilmiintyminen brändiä kohtaan, mikä voi tarkoittaa 
tuotteiden suosittelua tai muiden asiakkaiden auttamista. (van Doorn ym. 2010, 253). 
Erityisesti kuulopuhe (engl. word of mouth) on tärkeä ja vaikutusvaltainen tekijä 
sitouttamisessa, sillä kuluttajat antavat usein arvoa esimerkiksi tuttujensa 
suosituksille (Napoli 2011, 512; Kumar ym. 2010, 297; Roberts & Alpert 2010, 198).   

Voimme siis todeta, että asiakkaan sitoutuminen on sitä, kun asiakkalla on syy 
pysyä jollain tavalla uskollisena tietylle brändille tai palvelulle. Tämä uskollisuus voi 
tarkoittaa esimerkiksi asiakkuuden jatkumista tai tuotteen suosittelua muille. 
Sitoutuminen voi myös syntyä eri tavoilla, kuten halusta rentoutua tai löytää uusia 
puheenaiheita. 

Vaikka sitouttaminen on vaikea määritellä, se on tärkeää monille yrityksille (van 
Doorn ym. 2010; Kumar ym. 2010; Chan-Olmstead 2019; Roberts & Alpert 2010). 
Onnistunut sitouttaminen voi esimerkiksi tehostaa myyntiä ja parantaa brändin 
mainetta (van Doorn ym. 2010, 253, 259–260). Lisäksi sitouttamisella on arvoa paitsi 
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ostotilanteen ulkopuolella, sillä sitoutuneet asiakkaat voivat esimerkiksi auttaa 
brändiä tuotteiden ideoinnissa (Kumar ym. 2010, 297).  

Sitouttaminen tulee esiin usein, kun pohditaan median yleisösuhdetta (esim. 
Chan-Olmstead 2019). Lehtisaari ja muut uskovatkin, että mainosmyynnin laskeissa 
mediayhtiöt ovat yhä riippuvaisempia yleisöstä, mistä syystä tarvitaan sitouttamista 
(Lehtisaari ym. 2017, 34–35). Nieminen ja Hellman (2015) puolestaan toteavat, että 
yleisöstä ja suhteesta on tullut jopa sisältöä merkittävämpi tekijä medialle. Erityisen 
tärkeää on sitouttaa nimenomaan nuoria mediankäyttäjiä (Bardhi, Rohm & Sultan 
2010, 318; Villi ja Picard 2019, 135).  

Mutta on huomioitava, että sitoutuminen ei ole yksinomaan positiivista ja 
yritystoimintaa edistävää: yleisön käytöksen ilmentymät voivat olla myös negatiivista, 
jolloin syntyy eräänlaista negatiivista sitoutumista (Hollebeek & Chen 2014, 62; 
Kumar ym. 2010, 298). On esimerkiksi mahdollista, että epäonnistunut sitouttaminen 
johtaa asiakkaiden menetykseen ja negatiiviseen kuulopuheeseen (van Doorn ym. 
2010, 255, 258-259). Tämän takia sitouttaminen vaatii hyvin suunniteltua strategiaa ja 
sekä rahallista että ajallista panostusta (Roberts & Alpert 2010, 204; Kumar ym. 2010, 
307). Sen onnistumista on tärkeä arvioida vaikkapa palvelun laatua ja asiakkaiden 
brändikokemuksia mittaamalla (van Doorn ym. 2010, 253). 

Lopuksi esittelen muutamia yleisiä keinoja, joilla yhtiöt voivat vaikuttaa 
positiivisesti sitoutumiseen. Wirtz ja muut kuvaavat sitouttamista haastavaksi, mistä 
syystä ensimmäinen prioriteetti on ymmärtää kuluttajan tarpeita ja motivaatioita. He 
kokevat myös, että on tärkeää harjoittaa läpinäkyvää yhteistyötä sekä asiakkaiden että 
omien työntekijöiden kanssa. (Wirtz ym. 2013, 237). Dessartin ym. (2015, 37) mukaan 
sitouttamista voi tukea parhaiten tarjoamalla yleisölle informaatiota, viihdettä, 
mahdollisuuksia verkostoitua ja myös rahallisia kannusteita. Lisäksi asiakkaan 
sitoutumiseen voi vaikuttaa itse brändin maine sekä sen tarjoamat mahdollisuudet 
verkostoitua (Teichmann ym. 2015, 341).  

Lisäksi hyvän sitouttamisen toteuttamiseen on monia tarkempia strategioita. 
Davis Mersey ja muut painottavat strategista lähestymistapaa. Siinä luodaan konsepti, 
joka opastaa itse kontaktien luomisessa. Konseptiin tulee kuulua sisältö, mainokset, 
sisällön esittämistapa sekä erilaiset tapahtumat. (Davis Mersey ym. 2010, 53). van 
Doorn ja muut ehdottavat kolmea askelta: firman täytyy tunnistaa sitoutumisen 
muodot, toimijat, paikat ja sisällöt; firman täytyy osata arvottaa sitoutuksen 
ilmeentymiä; ja firman täytyy toimia asiakkaiden sitoutumisen perusteella. Lisäksi 
hyviä tapoja vaikuttaa prosessiin on luoda alustoja kommunikaatiolle, järjestää 
kilpailuja ja hoitaa tiedottaminen hyvin. (van Doorn ym. 2010, 261–262). Roberts ja 
Alpert kuvailevat täyttä sitouttamista (engl. total engagement), jonka ohjeissa 
olennaista on yhdistää sitouttamisen avainelementit eli brändi, työkulttuuri, 
asiakaskokemus ja asiakkaille tarjottu arvo. Kaksikon mukaan nämä elementit tulee 
määritellä, synkronoida ajamaan samaa päämäärää ja lopulta sisäistää yrityksen 
toimintaan. (Roberts & Alpert 2010, 201). 
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4.3 Nuorten aikuisten sitouttamisen tärkeys 

Tässä kappaleessa määrittelen kohderyhmäni ja perustelen, miksi sen tavoittelu näh-
dään tärkeänä sekä vaikeana.  

Sukupolvien tutkimus ja määrittely on pitkään kiinnostanut tutkijoita. Se on kui-
tenkin hankala käsite määriteltäväksi, koska rajaus, kesto ja voimakkuus on vaikeaa 
määritellä teoreettisesti ja empiirisesti (Matikainen 2015, 165). Esimerkiksi Tapscott 
(2010, 26) on eri mieltä Boltonin ja muiden (2013, 246) kanssa siitä, miten tälle tutki-
mukselle keskeinen Y-sukupolvi rajataan. Edellä mainitun määritelmän mukaan ky-
seiseen sukupolveen kuuluvat vuosien 1977–1998 välillä syntyneet, kun taas jälkim-
mäisten mukaan olennaiset vuodet ovat 1981–1999.  

Tarkkoja vuosia kiinnostavampia ovat erot, joita eri sukupolvien välillä on. 
Westlundin ja Bjurin mukaan nuoret ihmiset eroavat muiden sukupolvien edustajista 
biologisesti ja sosiaalisesti (Westlund & Bjur 2014, 21), kun taas Bolton ja muut uskovat, 
että Y-sukupolvi eroaa muista arvojen, käytöksen ja mieltymysten kautta (Bolton ym. 
2013, 247). Bolton ja muut jatkavat toteamalla, että kun sukupolvet kasvavat, niille 
kehittyy ominaisuuksia, jotka erottavat ne aiemmista (Bolton ym. 2013, 247). Samaa 
mieltä on Matikainen, joka täsmentää, että sukupolvi ei ole sama asia kuin ikäpolvi, 
sillä sukupolvea yhdistää jokin yhteinen nuoruuden kokemus (Matikainen 2011, 7).  

Tällainen voi olla esimerkiksi kokemukset median kanssa (Westlund & Bjur 2014, 
21). Esimerkiksi suuren ikäluokan edustajat (1946–1964) ovat “televisiosukupolvea” 
(Tapscott 2010, 26). Myös sukupolvia Y ja Z määritellään usein median kautta. Säntin 
ja Säntin määritelmässä sukupolvi X on digitaalinen maahanmuuttaja, sukupolvi Y on 
digitaalinen natiivi ja sukupolvi Z on sosiaalisen median natiivi (Säntti & Säntti 2011, 
35). Myös Seppänen ja Väliverronen (2012) sanovat, että median merkitys itselle riip-
puu paljolti siitä, mihin sukupolveen henkilö kuuluu. 

 
TAULUKKO 1: Tapscottin sukupolvijako (2010, 26–29) 

Vuodet Ikäluokka Ominaisuudet 

1946–1964 Suuret ikäluokat Televisio-sukupolvi 

1965–1976 X-sukupolvi Koulutettu sukupolvi 

1977–1997 Y-sukupolvi Internetin natiivit 

1998- Z-sukupolvi Sosiaalisen median natiivit 

 
Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut nimenomaan Y-sukupolvesta, joita kutsutaan 
usein millenniaaleiksi (Tapscott 2010, 27; Wesner & Miller 2008; Pavlik 2013, 182) tai 
diginatiiveiksi (Prensky 2001; Vodanovich, Sundaram & Myers 2010; Selwyn 2009). 
Myös muita samankaltaisia nimityksiä on, kuten nettisukupolvi (Tapscott 1998), 
sukupolvi C (Selwyn 2009, 365) tai Myspace-sukupolvi (Livingstone 2008, 395). Termit 
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tarkoittavat paljolti samaa asiaa, eli karkeasti arvioituna vuosien 1980–2000 (Howe & 
Strauss 2000) välillä syntyneitä, jotka ovat kasvaneet kehittyvän digiteknologian 
parissa. Aion itse käyttää pääasiassa termejä nuoret aikuiset tai Y-sukupolvi, sillä ne 
ovat tarkkoja ja neutraaleja kuvauksia kohderyhmästä. 

Kuten tässä ja aiemmissa kappaleissa on tullut esille, sukupolvi Y eroaa 
edeltäjistään monellakin tavalla, joista yksi on erot median kulutuksen tavoissa. Asiaa 
on tutkittu 1990-loppupuolelta lähtien. Tapscott huomasi, että ensimmäistä kertaa 
uusi sukupolvi on parempi uuden teknologian kanssa kuin heidän vanhempansa 
(Tapscott 1998). Hieman myöhemmin Marc Prensky lanseerasi tunnetun käsitteen 
“diginatiivi”. Prenskyn mukaan nämä uuden sukupolven edustajat ovat kasvaneet 
digiteknologian ympäröimänä, mikä on muovannut heidän luonnettaan, 
ajatusmallejaan ja tapoja prosessoida tietoja. (Prensky 2001). Tämä näkyy myös 
muissa tutkimuksissa, jonka mukaan lapsuuden olosuhteet vaikuttavat kehittyviin 
tapoihin, jotka myös jäävät voimaan nuorten varttuessa. Esimerkiksi Atte Jääskeläisen 
mukaan erot sukupolvien tavoissa syntyy olosuhteista. Hän argumentoi, että 45-
vuotiaat oppivat mediankäytön rutiininsa aikana, kun tiedosta oli pulaa. Sen sijaan 
alle 45-vuotiaat ovat oppineet, että ajan tasalle pysyy muutenkin ja median 
seuraamiselle tarvitaan muita perusteita. (Jääskeläinen 2011, 43). Vuoden 2015 
Nuorisobarometrin mukaan nuorten uudet mediankulutustavat selittyvät sillä, että 
“nettimuutos” oli hyvin nopeaa Y-sukupolven nuoruudessa, ja että lapsena 
sosiaalistuneet nuoret jatkavat verkon sosiaalista elämää myös vanhetessaan 
(Nuorisobarometri 2015, 77–78). Tämä kehitys on ollut kenties erityisen huomattavaa 
Suomessa, jota Wilska (2003, 443) kutsui pioneeriksi kehittyvässä tieto- ja 
viestintäteknologiassa.  

Kehityksessä olennaista on se, että viestintäteknologia ei ole vain jotakin, mitä 
käytetään tarkoitusperäisesti. Sen sijaan teknologia on kietoutunut vahvasti kasvavan 
sukupolven arkeen. Bardhi, Rohm ja Sultan (2010, 320) sanovat, että sukupolvi Y elää 
maailmassa jota ympäröi ja jonka määrittelee digitaalinen media. Digitaalisen 
teknologian on nähty juurtuneen syvälle nuorten jokapäiväiseen elämään 
(Livingstone 2008, 396), mikä tekee siitä nuorille korvaamatonta (Vodanovich, 
Sundaram & Myers 2010). Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että digiteknologian kanssa 
kasvaneet kuluttajat usein haluavat sisällön välittömästi (Tapscott 2010, 92; Prensky 
2001, 2; Huang 2009, 107) ja että nuorilla on usein tapana suodattaa pois asiat, jotka 
heitä eivät kiinnosta (Bardhi ym 2010, 329; Tapscott 2010, 235). Sukupolvi Y:lle 
tyypillistä on myös “multitaskaus” eli monen asian tekeminen samaan aikaan (Bardhi, 
Rohm ja Sultan 2010, 319).  

Eli vaikka Y-sukupolven määrittävät vuodet ovat epäselvät, niin selvää on, että 
he ovat nuoruudestaan saakka altistunut kehittyvälle teknologialle, joka on 
muokannut heidän odotuksiaan ja tarpeitaan (Bolton ym. 2008, 245). Tämä näkyy 
luonnollisesti myös heidän tavoissaan kuluttaa mediaa, josta on kahdenkymmenen 
vuoden aikana tullut alati digitaalisempaa. Kuten selitin luvussa 3, medialla tarkoitan 
kaikenlaista mediasisältöä, joka nykyään kilpailee kuluttajien huomiosta. Esimerkiksi 
Reutersin vuoden 2015 raportin mukaan vanhemmat ikäpolvet suosivat televisiota ja 
lukevat uutisia vain vähän verkosta, kun taas nuoremmilla ikäluokilla tilanne on 
päinvastainen (Newman, Levy & Kleis Nielsen 2015, 52). Ilmiö on siinä määrin 
huomattava, että Reuters mainitsee erot nuorempien ja vanhempien kuluttajien välillä 
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miltei jokaisessa raportissaan, usein jo johdannossa (Newman ym. 2018, 14; 2017, 10; 
2016, 7; 2014, 8; 2013, 9).  

Eräs merkittävä trendi on, että siinä missä enemmistö suurista ikäpolvista saa 
uutisensa sanomalehdistä tai televisiosta, Y-sukupolvelle on huomattavasti 
yleisempää etsiä ne internetistä (Pavlik 2013 182–183; Matikainen 2015, 168). Toki on 
huomioitava, ettei Y-sukupolvi ole yhtenäinen ryhmä vaan myös heidän joukossaan 
on erilaisia mieltymyksiä ja tapoja (Livingstone & Helsper 2007, 690). Esimerkiksi 
Kilian, Hennings ja Langner esittelevät kolme eri mediankäyttäjän tyyppiä 
millenniaalien keskuudessa (Kilian, Hennings ja Langner 2012, 121). 

 
1) Hillityt millenniaalit, jotka ovat tyytyväisiä perinteiseen mediankulutukseen 
2) Viihdettä jakevat millenniaalit, jotka suosivat sosiaalista mediaa sekä rentoa 

ja käytännöllistä sisältöä 
3) Hyvin verkostoituneet millenniaalit, jotka käyttävät sosiaalista mediaa, 

etenkin Twitteriä ja Facebookia, sekä aktiivisesti että passiivisesti 
 

Nämä eroavaisuudet ovat yksi syistä, miksi käsite “diginatiivi” on saanut osakseen 
myös kritiikkiä. Matikainen tarkasteli käsitettä ja esitti, että sitä on kutsuttu 
kärjistäväksi ja enemmän markkinoinnin kuin tutkimuksen keksinnöksi (Matikainen 
2015, 164). Myös Selwyn tarkasteli kriittisesti Prenskyn kirjoituksia diginatiiveista ja 
totesi, että idea diginatiiveista oli vallannut retoriikan ennen kuin se oli todistettu 
tieteellisesti (Selwyn 2008, 366). Selwyn ja muut ovat osoittaneet tutkimuksiin, joiden 
mukaan sukupolvi Y ei aina osallistu netissä luomiseen tai ole erityisen pätevä 
digiteknologian kanssa (Selwyn 2008, 372; Pekkarinen & Myllyniemi 2017, 149). 
Nuoret eivät myöskään ole välttämättä niin uppoutuneita teknologiaan kuin joskus 
väitetään (Westlund & Bjur 2014, 35).  

Kuitenkin väitän, että asiasta tehtyjen tutkimusten perusteella on perusteltua 
todeta, että Y-sukupolvi on kasvanut täysin uudenlaisen teknologian parissa, mikä 
näkyy esimerkiksi heidän tavoissaan kuluttaa mediaa. Samaa mieltä on Matikainen, 
joka toteaa, että nuoret elävät erilaisessa mediaympäristössä, jolloin on perusteltua 
puhua “nettisukupolvesta” (Matikainen 2015, 70). Tästä syystä ilmiö on merkittävä ja 
tutkimuksen arvoinen.  

Luvussa 3 käsittelin mediakentän uutta kilpailua sekä perinteisten medioiden 
tarvetta saavuttaa yleisöä ja kehittää siihen hyvä suhde. Tämä tarve pätee erityisesti 
Y-sukupolven edustajiin, joita perinteisten medioiden on vaikea tavoittaa (Huang 
2009, 106) ja joiden tavat heijastavat sitä mediaympäristöä, missä he kasvoivat 
(Edgerly ym. 2018, 194). Ei ole perusteetonta sanoa, että mikäli mediat eivät kykene 
tavoittamaan tärkeäksi nousevaa ikäryhmää, niiden tulevaisuus on uhattuna. Näistä 
syistä median on tärkeä löytää keinoja, millä sitouttaa Y-sukupolven edustajia, johon 
käyttämäni lähteet antoivatkin erilaisia neuvoja.  

Nuoret ovat usein mieltyneitä visuaaliseen sisältöön, mikä korostuu erityisesti 
sosiaalisessa mediassa (Bolton ym. 2013, 238, 254). Internetin hyödyntämisen lisäksi 
tehokasta on tuottaa lyhyttä ja ytimekästä sisältöä, joka liittyy nuorten omaan elämään 
(Huang 2009, 155–157). Diginatiiveja tavoittaessa on tärkeää ymmärtää myös, 
millaiset käyttäjät ovat kyseessä, millaisia järjestelmiä he käyttävät ja missä netin 
käyttö tapahtuu (Vodanovich ym. 2010, 713). Lisäksi Tapscott (2010, 19) uskoo, että Y-
sukupolven kaikkia valintoja ohjaa heidän kahdeksan olennaista piirrettään: he 
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arvostavat valinnanvapautta, he haluavat mukauttaa asiat itselleen sopiviksi, he 
pitävät yhdessä tekemisestä, he haluavat tuntea organisaatiot ja ihmiset, he vaativat 
rehellisyyttä, he haluavat sisällön olevan myös hauskaa, he ovat nopeita, ja innovointi 
kuuluu heidän elämäänsä.  
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5 AINEISTON KERÄÄMINEN 

Tässä kappaleessa kuvailen tutkimukseni empiiristä osiota ja sitä kautta kerättyä 
aineistoa. Menetelmä määräytyi tutkielmani tavoitteen mukaan, mikä on vertailla 
nuorten aikuisten mediankäyttötapoja ja mediayhtiöiden strategioita sitouttaa tätä 
kohderyhmää. Koska mielenkiintoni pääasiallisena kohteena on yksittäisten ihmisten 
näkemykset omasta mediankäytöstään, olen valinnut metodikseni laadullisen 
tutkimuksen, jonka aineiston kerään tutkimushaastattelun kautta. Tarkemmin 
sanottuna metodini on puolistrukturoitu teemahaastattelu, jonka tuloksia analysoin 
teema-analyysillä. Seuraavissa alaluvuissa kuvaan tarkemmin valitun menetelmän eri 
osioita sekä tutkimuksessa keräämääni aineistoa. Käyn läpi tutkimukseni tuloksia 
luvussa 7, minkä jälkeen arvioin valitsemaani metodia sekä sen rajoitteita luvussa 8. 

5.1 Menetelmä 

5.1.1 Laadullinen tutkimus 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on tieteellisen tutkimuksen suuntaus, jonka 
tarkoituksena on ymmärtää tutkittavan kohteen ominaisuuksia, laatua tai merkityksiä 
(Jyväskylän yliopisto 2015a). Kvalitatiivinen tutkimus on kuitenkin laaja käsite, johon 
kuuluu monenlaisia eri tutkimusperinteitä, lähestymistapoja ja traditioita, mistä 
syystä se ei ole minkään tieteenalan ote tai yhdenlainen tapa tutkia (Hirsjärvi, Remes 
& Sajavaara 2009, 161–162; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006).  

Ihmis- ja yhteiskuntatutkimuksessa laadulliset menetelmät liitetään usein 
hermeneutiikkaan, jonka tarkoituksena on muun muassa ymmärtää osallistujia, 
konstruktoida toimijoita ja korostaa osallistujien tulkintoja (Tuomivaara 2005). 
Hirsjärvi ja muut toteavat myös, että kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana ei 
niinkään ole teorian tai hypoteesin testaaminen, vaan aineiston monitahoinen ja 
yksityiskohtainen tarkastelu (Hirsjärvi ym. 2009, 164).  

Laadullisen tutkimuksen parina pidetään määrällistä eli kvantitatiivista 
tutkimusta, joka perustuu kohteen kuvaamiseen erityisesti tilastojen sekä numeroiden 
avulla. Tutkimussuuntausten välisiä eroja korostetaan usein, vaikka metodeilla voikin 
tutkia samoja asioita. Kuitenkin kvantitatiivisessa tutkimuksessa ollaan usein 
kiinnostuneita numeerisista tuloksista. (Jyväskylän yliopisto 2015b).  

Näiden määritelmien perusteella laadullinen tutkimus on perusteltu suuntaus, 
sillä tutkimuksessani olen kiinnostunut tutkittavien ryhmien näkemyksistä ja siitä, 
miten ne vertautuvat. Se myös sopii 1980-luvulla syntyneeseen perinteeseen, jonka 
mukaan laadullisella tutkimuksella tutkitaan mediayleisön kokemuksia, tulkintoja ja 
näkemyksiä (Matikainen ja Villi 2015a). Lisäksi on huomioitava tutkimukseni 
rajoitteet. Tutkielmani puitteissa ei ole mahdollista saavuttaa tarpeeksi suurta ja 
kattavaa vastaajamäärää, jotta määrällinen metodi olisi perusteltu valinta. 
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5.1.2 Puolistrukturoitu teemahaastattelu 

Tutkimushaastattelu on yleinen tiedonkeruun muoto, jota hyödynnetään usein 
humanistisissa tutkimuksissa. Haastattelu valittiin käytettäväksi metodiksi jo 
tutkimuksen suunnittelun varhaisissa vaiheissa, sillä se on hyvä keino muun muassa 
silloin, kun ollaan kiinnostuneita ihmisten havainnoista, kokemuksista ja 
tulkinnallisista merkityksistä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 34–35).  

Tämä sopii hyvin tutkimukseeni, sillä tavoitteeni on vertailla nuorten aikuisten 
omakohtaisia mediankäyttötottumuksia sekä eri mediatalojen strategioita liittyen 
kyseisiin kuluttajiin. Kun tutkitaan nuorten aikuisten mieltymyksiä ja motivaatioita 
käyttää tiettyä mediaa, keskiössä ovat heidän näkemyksensä ja kokemuksensa. Kun 
asettamiini tutkimusongelmiin vastataan haastattelulla, on mahdollista kerätä 
syvällistä ja yksityiskohtaista tietoa kohderyhmän mediatottumuksista sekä 
uutismedioiden tavoista sitouttaa heitä, minkä jälkeen niitä on myös mahdollista 
vertailla keskenään.  

Toinen mahdollinen metodi tämänkaltaiselle tutkimukselle olisi järjestää 
laajamittainen määrällinen kysely Suomen nuorille. Sitä kautta saataisiin laajempaa 
tietoa vallitsevista trendeistä, mutta silloin olisi vaikeampi etsiä vastauksia nuorten 
motiiveihin ja heidän tapojensa kehittymiseen. Kyselyn tuoma tieto mahdollistaisi 
suuren otannan, mutta vastausvaihtoehdot olisivat pakostakin rajatut. Tällöin olisi 
mahdollista tunnistaa tapoja ja trendejä, mutta ei niinkään ymmärtää miksi ne ovat 
syntyneet. Koen, että pro gradu -tutkielmani puitteissa on tehokkaampaa hankkia 
yksityiskohtaisempaa tietoa pienestä otannasta kuin suurpiirteisempää tietoa laajalti.  

Tutkimushaastattelu on joustava metodi, jolla on tutkitusti useita hyviä puolia. 
Esimerkiksi Berger luonnehtii tutkimushaastattelua yhdeksi eniten käytetyimmistä ja 
olennaisimmista tavoista hankkia aineistoa. Haastattelun kautta tutkija voi kerätä 
tietoa, mikä ei olisi mahdollista pelkällä tarkkailulla. (Berger 2016, 191). 
Tutkimushaastattelusta kertovassa kirjassaan myös Hirsjärvi ja Hurme kuvaavat 
haastattelua tiedonhankinnan perusmuodoksi, sillä se on joustava, helposti 
hyödynnettävä metodi, jolla on mahdollista kerätä syvällistä tietoa. Kaksikon mukaan 
haastattelu on myös metodi, jonka kumpikin osapuoli kokee yleensä miellyttäväksi. 
(Hirsjärvi & Hurme 2001, 11).  

Tutkimushaastattelua käsittelevässä kirjassaan Hirsjärvi ja Hurme korostavat 
sekä metodin etuja että haittoja, jotka on otettu huomioon tässä tutkimuksessa. 
Haitoiksi he mainitsevat haastattelijalta vaaditun taidon, metodin vaatiman 
aikapanoksen, yksilöiden tekemät mahdolliset virheet ja menetelmästä aiheutuvat 
kustannukset. Kuitenkin kirjoittajat kuvaavat haastattelua hyväksi metodiksi, kun 
halutaan korostaa ihmistä subjektina, mikäli tutkitaan vähän kartoitettua aluetta tai 
jos halutaan tarvittaessa selventää vastauksia. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 35). Nämä 
kaikki ovat suuria etuja, kun perehdytään suhteellisen uuteen ilmiöön, sillä tällaisessa 
haastattelussa voi tulla esille sellaisiakin näkökulmia, joita tutkija ei ole etukäteen 
ottanut huomioon.  

Tutkimushaastatteluja on eri lajeja, joilla on omat erityispiirteensä. Näistä 
alalajeista olen valinnut metodikseni puolistrukturoidun haastattelun, jota kutsutaan 
myös teemahaastatteluksi. Hirsjärvi ja Hurme (2001) kuvaavat niitä 
yksityiskohtaisesti kirjassaan ”Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja 
käytäntö”. Merkittävin erojen aiheuttaja on haastattelun strukturointiaste, eli kuinka 
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tarkoin kysymykset ja vastausvaihtoehdot ovat muotoiltu. Teemahaastattelu on 
avoimien haastattelujen ja kyselytutkimusten välimaastossa, eli siinä tietyt elementit 
ovat lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia. Esimerkiksi kysymykset saattavat olla samoja 
jokaiselle haastateltavalle, mutta niiden järjestys voi vaihdella. (Hirsjärvi & Hurme 
2001, 45–48). Teemahaastatteluissa tutkija on yleensä kiinnostunut tutkittavan ilmiön 
perusluonteesta ja hypoteesien löytämisestä, eikä niinkään ennalta asetettujen 
hypoteesien todentamisesta (emt., 66).   

Lisäksi metodissa on se vahvuus, että tarvittaessa haastateltaville voi esittää 
selventäviä kysymyksiä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 205). Kumpikin näistä on 
hyödyllisiä ominaisuuksia tälle tutkimukselle, sillä suomalaisten nuorten 
mediankäyttötavoista ei löydy vielä paljoa tutkimusta. On siis oletettua, että 
tutkimuksessa ilmenee tosiseikkoja, joita ei ole etukäteen osattu odottaa, mistä syystä 
on tärkeää säilyttää mahdollisuus lisäkysymyksille. 

 

5.1.3 Haastattelurunko  

Teemahaastattelulle olennaista on tehdä tutkimukselle haastattelurunko, joka 
koostuu haastattelun teemoista. Tätä kautta varmistetaan, että jokaisen haastateltavan 
kanssa puhutaan samoista aiheista ja haastatteluissa tutkitaan oikeita asioita. Koska 
tutkielmassani vertaillaan kahta eri vastaajaryhmää, myös käsiteltäviä aiheita on 
kaksi: mediankäyttötavat nuorten aikuisten tapauksessa sekä nuorten aikuisten 
sitouttamisen strategiat medioiden tapauksessa. Tämän takia on myös tarpeen tehdä 
kaksi erillistä haastattelurunkoa. Näissä rungoissa teemat pysyvät enimmäkseen 
samoina, mutta kysymykset itse muuttuvat sopiakseen paremmin haastateltavan 
asemaan. Esimerkiksi median edustajilta ei ole tarpeen kysyä, millaista mediaa he itse 
kuluttavat.   

Teemahaastattelua varten tutkimukseen siis tuotetaan kaksi eri 
haastattelurunkoa: yksi nuorille aikuisille (liite 3) ja toinen mediaorganisaatioiden 
edustajille (liite 4). Haastattelurungot rakennettiin vastaamaan tutkimuskysymyksiin, 
minkä lisäksi niissä hyödynnettiin aikaisempaa tutkimusta mediankäyttötavoista 
sekä sitouttamisesta. Nuorten aikuisten haastattelun teemoiksi valikoituivat olivat 
haastateltavan taustat, näkemykset nykyajan mediakentästä, omat 
mediankulutustavat, mediankulutustapojen kehitys sekä näkemykset tulevasta. 
Mediaorganisaatioita varten tehdyn haastattelurungon teemat olivat haastateltavan 
sekä hänen edustamansa organisaation taustat, median kokemukset median 
murroksesta, näkemykset nykyajan mediakentästä, nuorten sitouttaminen ja 
viimeisenä näkemykset tulevasta.  

Viidestä teemasta siis kolme olivat täysin samat, minkä lisäksi nuorten omat 
mediankulutustapojen ja mediatalojen stretegioiden nuorten sitouttamiseksi voidaan 
nähdä käsittelevän samaa asiaa eri näkökulmista. Merkittävin ero on se, että median 
edustajien kanssa puhuttiin suoraan median murroksesta, sillä heillä oletettiin olevan 
runsaasti tietoa ja näkemyksiä asiasta. Tämän teeman tilalla nuorilta 
mediankuluttajilta kysyttiin heidän tapojensa kehityksestä heidän elämänsä aikana. 
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5.2 Aineisto 

5.2.1 Tutkittavat ja aineisto 
 
Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä seitsemää vastaajaa. Haastattelujoukko 
koostui kolmen eri uutismedian edustajasta sekä neljästä nuoresta aikuisesta, jotka 
kuluttavat säännöllisesti ja vapaaehtoisesti mediaa. Jokaista haastateltiin yksitellen.  

Nuorista aikuisista kaksi oli naisia ja kaksi miehiä, jokainen iältään 20–30 vuotias 
eli Y-sukupolven jäsen. Medioiden edustajien ikä ja sukupuolia ei täsmennetä, sillä 
tutkittavien medioiden edustajina heidän omat henkilötietonsa eivät ole olennaisia 
tutkimukselleni. Heidän edustamansa mediayhtiöt ovat Yle, Keskisuomalainen sekä 
Helsingin Sanomat. Vastaajien työkokemus edustamissaan mediataloissa vaihteli 
kolmesta vuodesta kolmeenkymmeneen vuoteen, mutta jokaisella on merkittävä rooli 
median strategioissa, mitä tuli nuoriin aikuisiin.  

Suurin osa haastatteluista toteutettiin videoitse vuoden keväällä 2020, mutta 
viimeinen suoritettiin saman vuoden marraskuussa. Haastattelujen pituus oli 59–90 
minuuttia ja niiden keskipituus oli 72 minuuttia.  

Jokainen haastattelu tallennettiin ja tallenteet litteroitiin tekstiksi ennen 
analyysiä. Myös tutkijan kysymykset sekä välihuomautukset sisällytettiin litterointiin, 
jotta konteksti säilyisi. Esimerkiksi joihinkin kysymyksiin vastattiin vain sanomalla 
“Kyllä”, jolloin oli tarpeellista pitää kysytty kysymys mukana. Litteroinnista syntyi 
yhteensä 115 sivua tekstiä, kun fontin koko oli 11 ja riviväli 1,5.  

Tutkittavat mediat valikoitiin tutkijan oman harkinnan perusteella. Tavoitteena 
oli tutkia erilaisia perinteisiä suomalaisia medioita, jotka ovat olleet toiminnassa jo 
ennen median murrosta. Tällä tavalla voitiin tutkia nimenomaan alan muutoksia ja 
medioiden keinoja sopeutua niihin, sillä on kohtuullista olettaa, että esimerkiksi 
Helsingin Sanomat toimii tänä päivänä eri tavalla kuin 20 vuotta sitten. Vastaavasti ei 
ollut mielekästä tutkia uudempia medioita, kuten vaikka Rare Mediaa. Koska tällaiset 
mediat ovat syntyneet vasta murroksen aikana, ei ole mahdollista huomioida, kuinka 
murros on muuttanut niiden toimintatapoja.  

Tutkimushenkilöiden lopulliseksi määräksi valikoitui seitsemän, jotta 
haastateltavien mediayhtiöiden sekä nuorten yhteenlaskettu määrä pysyisi pro gradu 
-tutkimukseen ja haastattelujen pituuteen nähden sopivana. Seitsemän haastattelun 
jälkeen materiaalia katsottiin olevan riittävästi analyysin aloittamista varten.  

Tutkittaviksi medioiksi valikoituivat mainitut yhtiöt monesta eri syystä. Yksi 
lähtökohdista oli, että mediat tulisivat eri konserneista. Näin voitaisiin välttyä 
mahdollisista samankaltaisuuksista, joita saman mediabrändin alla toimivilla 
medioilla saattaisi olla. Tämän vuoksi esimerkiksi Keskisuomalainen valittiin 
Aamulehden sijaan: vaikka lehdet ovatkin samanlaisia monella tavalla, Aamulehti on 
osa Sanoma-konsernia, johon myös Helsingin Sanomat kuuluu. Lisäksi tutkimukseen 
haluttiin erilaisia medioita, joilla on erilaiset lukijakunnat. Helsingin Sanomat on 
luonnollinen tutkimuskohde, sillä se on Suomen suurin ja tunnetuin sanomalehti, jolla 
on vahva läsnäolo ympäri maata. Keskisuomalainen taas on Suomen vanhin 
sanomalehti, joka kuitenkin maakuntalehtenä toimii pienemmällä alueella. Yle on 
myös vahvasti valtakunnallinen, mutta yleisradiona se toimii eri aloilla ja eri logiikalla 
kuin muut Suomen mediayhtiöt. On huomioitava, että valtion omistamana mediana 
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Ylellä on hyvin erilainen tilanne kuin kaupallisilla medioilla, mutta uskon, että tämän 
ansiosta saattaa olla uniikkeja näkökulmia nykyajan mediakenttään sekä nuorten 
aikuisten tavoittamiseen. Koen, että nämä kolme mediaa yhdessä tarjoavat hyvän 
katsauksen Suomen merkittävimpiin perinteisiin uutismedioihin tutkielmani 
puitteissa. Medioiden puolesta puhuivat yhtiöiden edustajat, joiden työnkuvaan 
kuuluu olennaisesti nuoriin aikuisiin liittyvät strategiat.  

Ensikontakti haastateltaviin medioihin tapahtui sähköpostitse. Jokainen media 
yhtiö sai saman sähköpostin (liite 1), jossa esittelin itseni sekä tutkimukseni ja pyysin 
heiltä haastattelua pro graduani varten. Pyysin haastateltavaksi nimenomaan jotakuta, 
joka olisi osana nuorten aikuisten sitouttamista ja näin ollen osaisi vastata 
kysymyksiini mahdollisimman hyvin. Mediayhtiöt vastasivat sähköpostiini 
suosittelemalla haastatteluun sopivia työntekijöitä. Ainoa poikkeus oli 
Keskisuomalainen, jonka edustajan kanssa olin keskustellut haastattelusta jo ennen 
tutkimuksen aloittamista. Otin muiden medioiden suosittelemiin työntekijöihin 
yhteyttä sähköpostitse ja puhelimen kautta. 

Nuoret aikuiset etsittiin joukkosähköpostien avulla, mutta lopulliseen otantaan 
käytettiin myös harkittua valikointia. Joukkosähköposteja minulle ehdotti 
tutkimukseni ohjaaja, joka uskoi, että sitä kautta löytyy vastaajia, joilla on aiheesta 
persoonallista sanottavaa. Haastatellut Y-sukupolven edustajat olivat vapaaehtoisia, 
jotka ilmoittautuivat tutkimukseen vastaamalla Jyväskylän yliopiston eri 
ainejärjestöille lähetettyihin joukkoviesteihin (liite 2). Vapaaehtoisia oli yhteensä 21, 
mistä syystä oli tarpeen soveltaa harkittua valikointia, jotta päästäisiin sopivaan 
määrään haastateltavia. Lopulliseksi määräksi päätettiin neljä, jotta vastaajien määrä 
pysyisi sopivana suhteessa pro gradu -tutkielman puitteisiin.  

Kun kävi ilmi, että joutuisin valikoimaan haastateltavia, esitin vapaaehtoisille 
muutamia kysymyksiä sähköpostitse. Kysyin heiltä heidän iästään, pääaineestaan ja 
syistään ilmoittautua tutkimukseen. Näin pyrin löytämään vastaajia, jotka olisivat 
aiheesta kiinnostuneita ja ihanteellisesti myös erilaisia iän, sukupuolen ja oppiaineen 
perusteella. Lopulliset tutkimushenkilöt ovat eri ikäisiä eri alojen opiskelijoita, jotka 
ovat myös peräisin eri paikkakunnilta. Heillä oli erilaisia syitä osallistua 
tutkimukseen, mutta kaikki ilmaisivat halukkuutta puhua aiheesta ja kuvailla omia 
tapojaan, mikä on eduksi laadulliselle tutkimukselle.   

 On toki huomioitava, että haastateltavia yhdisti akateeminen tausta, sillä 
vastaajista jokainen opiskelee Jyväskylän yliopistossa. Kuitenkin laadullisessa 
tutkimuksessa on tärkeää, että jokainen haastattelu tuottaa riittävästi relevanttia ja 
syvällistä materiaalia. Siksi lopulliseen valintaan vaikutti vastaajien osoittama 
mielenkiinto aihepiiriä ja tutkimusta kohtaan, mikä osoitti, että heillä on asiasta 
sanottavaa.  

 
 

5.2.2 Aineiston kerääminen ja tallentaminen 
Kaikki tutkimushaastattelut suoritettiin yksilöllisesti ja videoitse erilaisten videochat-
sovellusten kautta. Tämän syynä olivat paitsi maantieteelliset esteet, myös vuonna 
2019 alkanut ja vuonna 2020 pahentunut COVID-19 -koronaviruspandemia, joka 
aiheutti rajoituksia liikkumiselle sekä ihmisten tapaamiselle myös Suomessa. 
Rajoitusten vuoksi sovin vastaajien kanssa, että haastattelut suoritettaisiin Skypen, 
Google Meet- ja Google Hangouts -sovellusten avulla. Päätös oli perusteltua, sillä 
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tärkeintä oli varmistaa haastateltavien turvallisuus, minkä kanssa myös vastaajat 
olivat samaa mieltä. Lisäksi videon käyttö ei juurikaan vaikuttanut kerättyyn 
aineistoon tai sen tasoon, sillä tutkimusongelman kannalta itse vuorovaikutustilanne 
ei ole olennainen. Tutkimuksessani minua kiinnosti nuorten aikuisten mediankäyttö 
ja medioiden käyttämät strategiat, mitä haastateltavat pystyivät kuvailemaan 
luontevasti myös videon kautta.  

Keskisuomalaisen ja Ylen edustajia haastateltiin vuoden 2020 maaliskuun 
lopulla. Näiden kahden jälkeen aloin etsiä nuoria aikuisia haastateltaviksi. Koin, että 
ensimmäisten mediojen haastattelun jälkeen voisin muodostaa tarkemman 
kysymyspatterin kuluttajien haastatteluihin. Lähetin joukkosähköpostit huhtikuun 
alussa ja sovin haastattelut samalle kuukaudelle. Viimeisenä haastattelin Helsingin 
Sanomien edustajaa marraskuussa 2020. Viivästyksen syinä olivat kesätyöni, jotka 
hidastivat graduni valmistumista, sekä vaikeudet löytää sopiva haastateltava ja 
hänelle sopiva aika. 

Jokainen haastattelu tallennettiin, jotta analysoitava materiaali olisi riittävän 
tarkka. Kaikilta haastateltavilta kysyttiin etukäteen lupaa nauhoittaa keskustelu ja 
jokainen myös myöntyi siihen. Yhtä poikkeusta lukuunottamatta haastatteluita ei 
tallennettu pilvitallennuspalveluihin, vaan tutkijan omille henkilökohtaisille laitteille, 
joihin muilla ei ole pääsyä. Mainittu poikkeus oli Ylen edustajan haastattelu, joka 
tallentui pienen erehdyksen vuoksi haastateltavan omaan Google Drive-tiliin. 
Kyseinen tallenne jaettiin minulle heti haastattelun jälkeen, minkä jälkeen latasin sen 
omalle tietokoneelleni. Lisäksi selitin tilanteen Ylen edustajalle ja kehotin häntä 
poistamaan tallenteen omalta tililtään niin halutessaan. 

Haastateltavien ja tutkimuksen ohjaajan kanssa keskusteltiin anonymiteetistä. 
Jokainen haastateltava suostui esiintymään omalla nimellään, mutta lopulta päätettiin, 
että vastaajien henkilöllisyys ei ole olennaista tutkimuksen kannalta. Näin ollen 
haastateltaviin viitataan nimien sijasta koodein H1–H7.  

 
TAULUKKO 2: Haastatellut nuoret aikuiset 

Koodi Vastaajan ikä 

H1 20 vuotta 

H2 30 vuotta 

H3 24 vuotta 

H4 29 vuotta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

TAULUKKO 3: Haastatellut mediayhtiöt ja niiden edustajat 

Koodi Edustettu media 

H5 Helsingin Sanomat 

H6 Keskisuomalainen 

H7 Yleisradio 
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6 ANALYYSI  

6.1 Teema-analyysi 

Aineiston analyysimetodiksi valittiin teemoittelu eli teema-analyysi. Kyseessä on 
laadullisen analyysin perusmenetelmä, jolla pyritään hahmottamaan aineistosta 
keskeisiä aihepiirejä eli teemoja (Hirsjärvi & Hurme 2001). Braun ja Clarke kuvaavat 
metodia tarkemmin sanomalla, että teemoittelu on metodi tunnistaa, analysoida ja 
raportoida kaavoja eli toistuvia teemoja aineiston sisällä (Braun & Clarke 1998, 79–80). 
Teemoittelu on suositeltava metodi käytännöllisen ongelman ratkaisussa, sillä 
menetelmällä voi poimia tutkimusongelman kannalta oleellista tietoa, jolloin 
aineistosta saa tuloksia esitettyihin kysymyksiin (Eskola & Suoranta, 1998).  

Braunin ja Clarkin mukaan teema-analyysi on paljon käytetty metodi, jota ei 
kuitenkaan aina tunnusteta omaksi menetelmäkseen. Sen sijaan sitä pidetään joskus 
ainoastaan osatekijöinä muissa tutkimusmetodeissa. (Braun & Clarke 1998, 77). Tätä 
näkemystä tukee epäsuorasti Tuomen ja Sarajärven teos Laadullinen sisällönanalyysi, 
jossa teemoittelua kuvataan osana laajempaa metodia eli laadullista sisällönanalyysiä 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 92). Kuitenkin Braun ja Clarke teroittavat, että teema-
analyysi on validi analyysimenetelmä itsessään. Heidän mukaansa teemoittelu on 
perustavanlaatuinen metodi laadulliselle tutkimukselle, jonka vahvuutena on tarjota 
joustava tapa analysoida aineistoa. (Braun & Clarke 1998, 78).  

Edellä kuvattu joustavuus ja käytännönläheisyys ovat kumpikin hyödyllisiä 
valtteja tutkimukselleni, sillä ennen materiaalin keruuta oli epävarmaa, kuinka paljon 
relevanttia aineistoa saisin kerättyä. Jälkeenpäin kävi ilmi, että aineistostani kasvoi 
hyvin mittava, joten on erittäin hyödyllistä pilkkoa se osiin ja tarkastella toistuvuuksia.  

Braun ja Clarke (Braun & Clarke 1998, 86–94) kertovat, että teema-analyysiin 
kuuluu kuusi eri vaihetta: 

 
1) Aineistoon tutustuminen. Ennen varsinaisen analyysin aloittamista on 

tärkeää uppoutua aineistoon toistuvan lukemisen avulla.  
2) Alustava koodaus. Kun aineistoon on perehdytty tarpeeksi, siitä aletaan etsiä 

kiinnostava tietoa, joka muutetaan alustavaksi koodeiksi. Näistä koodeista 
muodostetaan myöhemmin varsinaiset teemat. 

3) Teemojen etsiminen. Kun aineiston kiinnostavat osiot on muutettu koodeiksi, 
ne lajitellaan samankaltaisuuksien perusteella alustavien teemojen alle.  

4) Teemojen arvioiminen. Muodostetut teemat käydään uudelleen läpi samalla 
tarkastaen, että koodit sopivat teemoihin ja että teemat muodostavat 
temaattisen kartan analyysistä.  

5) Määrittely ja nimeäminen. Hyväksytyt teemat määritellään ja nimetään 
sopivasti.  

6) Raportin laatiminen. Analyysin tulokset raportoidaan kiinnostavien nostojen 
ja niiden tulkitsemisen avulla.  
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6.2 Teema-analyysin vaiheet 

Seuraavaksi kuvailen suorittamani analyysin kaikki kuusi vaihetta. Ensimmäiset 
kuusi haastattelua litteroitiin pian haastattelujen jälkeen. Kuitenkin ensimmäisten ja 
viimeisen haastattelujen välissä oli useita kuukausia, mistä syystä aineistoon 
perehdyttiin uudestaan ennen analyysin aloittamista. Aineisto luettiin alusta loppuun 
ennen kuin kerätyn aineiston analyysi aloitettiin. Kun vaihe 1 oli näin suoritettu, 
siirryttiin vaiheeseen 2.  

Aineiston lukeminen aloitettiin alusta, mutta tällä kertaa tehtiin muistiinpanoja 
tutkimuskysymysten kannalta kiinnostavista osioista ja toistuvista teemoista. 
Relevantteja kohtia lihavoitiin ja värikoodattiin alustavasti. Ideoita teemoista alkoi 
hahmottua, mutta tässä vaiheessa ne olivat löyhästi määriteltyjä. Toisessa vaiheessa 
kirjattiin ylös myös nostoja, jotka olivat kiinnostavia, mutta vaikeasti teemoiteltavia. 
Tärkeintä oli merkitä muistiin kaikki vähänkin kiinnostava (Braun & Clarke 1998, 87). 
Kun nostot oli merkattu selkeästi tekstiin, aloitettiin koodaus. Tätä varten luotiin uusi 
Excel-tiedosto aineiston tarkempaa järjestelyä varten.  

Tässä kohtaa jokaiselle haastateltavalle määriteltiin oma tunniste (H1, H2, H3…) 
ja väri (H1 on vihreä, H2 on sininen…) Kun kaikilla oli oma värinsä, oli mahdollista 
asettaa kaikki nostot samaan tiedostoon ilman, että haastateltavien sitaatit menisivät 
sekaisin. Vaiheen 2 jälkeen oli noin 450 koodia, mikä oli yhä paljon aineistoksi. Ne 
kuitenkin säilöttiin, koska vielä tässä vaiheessa ei ollut tarpeen karsia aineistoa. 
Ohessa taulukko, joka demonstroi noston, kontekstin ja koodin suhdetta. 
 

TAULUKKO 4: Demonstraatio nostojen koodauksesta 

Sarake 1: 
Koodi 

Sarake 2: Konteksti 
(esitetty kysymys) 

Sarake 3: Nosto 

En maksa 
mediasta, 
koska ei 
tarvitse. (H1) 

Et maksa tällä 
hetkellä mistään 
mediasta. Onko 
tämä koska ei 
tarvitse, vai koska 
et halua? 

Periaatteessa mä koen et mä saan kaiken mitä 
mä tarviin, sillä tavalla et mä en välttämättä 
maksa mistään. Just toi, siis noi, jos ei ois 
kirjastoo meillä nii sit voi olla et maksasin 
helpommi mut siel on periaattees aina ne 
lehdet saatavilla mitä mä tarviin. Ja sit mä 
myös käytän Ylee jonku verran. (H1) 

  
Vaihe 3 toteutettiin erottamalla haastatteluryhmät toisistaan. Ensin siis luettiin kaikki 
nuorten aikuisten haastatteluista syntyneet koodit ja hahmoteltiin niistä löytyviä 
teemoja. Ensimmäisen lukukerran jälkeen luettiin uudestaan, mutta tällä kertaa 
alustavia teemoja kirjattiin ylös listaksi. Seuraavaksi sama prosessi toistettiin median 
edustajien haastattelujen kanssa. Lopputuloksena valmiina oli lista mahdollisista 
teemoista, jotka sisällyttivät kummankin kohderyhmän haastattelut.  
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Listojen avulla luotiin uusi Excel-dokumentti. Aiemmin luotu dokumentti 
jätettiin ennalleen varmuuskopioksi. Uudessa dokumentissa kaikki vaiheen 2 koodit 
sijoitettiin yhteen sarakkeeseen, minkä lisäksi viereiset sarakkeet nimettiin alustavien 
teemojen mukaan. Tavoitteena oli siirtää koodit sopivien teemojen alle, mikä kävisi 
helpoiten, kun koodit olivat irrallaan nostoista ja konteksteista. Esimerkiksi 
sarakkeessa F oli koodi “luotan suomalaiseen mediaan”. Se sopii parhaiten teemaan 
“nuorten aikuisten mediasuhde”, joten se siirrettiin vastaavaan sarakkeeseen 
Taulukko 3 havainnollistaa, kuinka koodit siirrettiin teemojen alle yksi kerrallaan. 
Taulukko ei ole täysin tarkka, sillä siitä puuttuu yksi sarake tilanpuutteen takia.  
 

TAULUKKO 5: Esimerkki koodien lajittelusta.  

Sarake 1: 
Median- 
käyttö 

Sarake 2: Arviot 
tulevaisuudesta 

Sarake 3: 
Näkemykset 
media- 
kentästä 

Sarake 4: 
Strategiat 

Sarake 5: 
Koodit 
(lajittelematon) 

Keskityn 
laadukkaisiin 
toimijoihin, 
mutta selaan 
myös 
keltaista 
lehdistöä 

Informaatio- 
vaikuttaminen 
tulee olemaan 
ase seuraavat 
vuosikymmenet 
  

Verkkomediasta 
huolimatta 
perinteinen 
media on yhä 
isossa osassa 
  

Päivätasolla 
täytyy 
miettiä, 
mistä 
ihmiset 
tässä ajassa 
haluaa 
maksaa 
  

Olen aika 
media- 
riippuvainen 

        Voisin maksaa 
vapaa-ehtoisia 
tukimaksuja 
sanoma- 
lehdille 

 
Vaiheen 3 jälkeen pääteemoja oli viisi. Koodeja jakautui teemoihin seuraavasti: 
nuorten mediasuhde 37, arviot tulevaisuudesta 64, median strategiat 96, näkemykset 
mediaskenestä 122 ja nuorten aikuisten mediankäyttötavat 146.   

Kun kaikki koodit oli lajiteltu alustaviin teemoihin, siirryttiin vaiheeseen 4. 
Tähän asti löyhästi määriteltyjä teemoja tarkasteltiin kriittisesti ja niihin tehtiin 
muutoksia. Vaiheen aikana poistettiin teema “Arviot tulevaisuudesta” ja sen 
sisältämät koodit siirrettiin muihin teemoihin. Teemoja myös hajautettiin niin, että 
jokaiseen teemaan kuului vain yhden vastaajaryhmän vastauksia. Vaiheen 4 lopussa 
päädyttiin lopullisiin teemoihin, joiden alustavat nimet olivat mediaskene (159 
nostoa), median käyttö (133 nostoa), mediasuhde (81 nostoa) ja strategiat (106 nostoa). 
Lisäksi luotiin kategoria “heikot teemat”, joihin sisällytettiin kaksi karsittua teemaa. 
Toinen syntyi aiheesta, jota ei tutkittu, mutta joka esiintyi usein (korona). Toinen 
syntyi potentiaalisesta teemasta, johon ei kuitenkaan kertynyt paljoa aineistoa (erot 
sukupolvien välillä). Heikkoihin teemoihin lajiteltiin yhteensä 32 koodia.  
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Lopullisissa teemoissa on paljon samaa kuin teemahaastattelun teemoissa, mikä 
ei ole yllättävää tutkimuksen tavoitteet huomioiden. Aineiston teemat kerättiin 
vastauksina tutkimuskysymyksiin, kun taas haastattelun teemat luotiin etsimään 
vastauksia näihin samoihin tutkimuskysymyksiin, eli limittyminen on luonnollista.  

6.3 Teemojen muodostaminen 

Teema-analyysin päätteeksi aineistosta valikoitiin neljä pääteemaa, joista kolme 
jakaantui kahteen alateemaan. Lopulliset teemat ovat median näkemykset 
mediakentän muutoksiin, median strategiat sitouttaa nuoria aikuisia (alateemat: 
nuoriin aikuisiin tähtäävät strategiat ja yleiset strategiat), nuorten aikuisten 
näkemykset mediakentän muutoksiin (alateemat: yleiset näkemykset ja 
henkilökohtaiset mielipiteet) sekä nuorten aikuisten mediankäyttötavat (alateemat: 
nykyiset mediankäyttötavat ja mediankäyttötapojen kehitys).  

Tutkimuksessani haastattelin kahta eri kohderyhmää, mikä näkyy siinä, että 
jokainen teema keskittyy vain toiseen ryhmistä. Mihinkään teemaan ei siis sisälly sekä 
medioiden että mediankuluttajien näkemyksiä. Näin teemat pysyvät yhtenäisimpinä, 
minkä lisäksi havaintoja on helpompi verrata toisiinsa johtopäätöksissä. Teemat on 
järjestelty kohderyhmittäin, eli teemat 1–2 keskittyvät uutismedioihin ja teemat 3–4 
nuoriin aikuisiin. Tämän jaon lisäksi teemojen järjestyksellä ei ole merkitystä. Teemat 
on taulukoitu taulukkoon 6, jossa myös kiteytetään teemojen tunnuspiirteet.  

Teema-analyysin periaatteiden mukaisesti teemat muodostettiin sen perusteella, 
millaiset aihepiirit ja puheenaiheet toistuivat merkittävästi aineistossa. Niitä siis ei 
päätetty etukäteen, vaan sen sijaan teemoja hiottiin ja yhdisteltiin vielä analyysin 
loppuvaiheilla. Analyysiprosessin päätteeksi tultiin siihen tulokseen, että yllä listatut 
teemat ovat aineiston merkittävimmät aihepiirit, joiden alle suurimman osan 
aineistosta pystyi perustellusti sijoittaa. Lopulliset teemat ovat paitsi vahvasti 
esiintyviä, myös oleellisia tutkimuskysymyksilleni.  

On huomioitava, että teemoissa saattaa esiintyä hieman päällekkäisyyksiä. Tämä 
johtuu siitä, esimerkiksi omia mediankäyttötapoja perustellessa puhutaan usein myös 
mediakentästä ylipäänsä. Tämä ei kuitenkaan ole ongelma, sillä teema-analyysin 
koodeja on mahdollista käyttää useassa eri teemassa, kunhan ne sopivat niihin (Braun 
& Clarke 1998, 89).  

On myös mahdollista, että kysymyspatterin kysymykset vaikuttivat lopullisiin 
teemoihin. Mikäli jokaisessa haastattelussa kysytään esimerkiksi mainosten 
yleisyydestä, niin on hyvin todennäköistä, että tämä aihe esiintyy aineistossa usein. 
Kuitenkin on huomioitava, että kaikista kysymyspatteriston aiheista ei syntynyt omaa 
teemaansa, mikä selittyy sillä, että kysymyksistä huolimatta haastateltavien 
vastaukset olivat heidän päätettävissään. Tästä syystä ilmeni näkemyksiä, joista ei 
kysytty ollenkaan, kun taas jotkut odotetut teemat eivät päätyneet merkittäväksi 
osaksi aineistoa.  
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TAULUKKO 6: Tulosten teemat 

Teeman nimi 1.Median 
näkemykset 
mediakentän 
muutoksista 

2.Median 
strategiat 
sitouttaa 
nuoria 
aikuisia 

3.Nuorten 
aikuisten 
näkemykset 
mediakentästä 

4.Nuorten 
aikuisten 
mediankäytön 
tavat 

Teeman 
ominaisuudet 

Median 
edustajat 
kuvailevat 
mediakentän 
muutoksia ja 
työtään 

Median 
edustajat 
kuvailevat 
strategioita 
sitouttaa 
uutta 
sukupolvea 

Nuoret aikuiset 
kertovat, 
millaiseksi he 
kokevat nykyajan 
mediakentän 

Nuoret aikuiset 
kuvailevat 
omia tapojaan 
kuluttaa 
mediaa 

Alateema 1 - Nuoriin 
aikuisiin 
spesifisti 
tähtäävät 
strategiat 

Yleiset 
näkemykset 
mediakentän 
tilanteesta 

Nykyiset 
mediankäyttö- 
tavat 

Alateema 2 - Yleisemmät 
strategiat 

Henkilökohtaiset 
mielipiteet ja 
suhde mediaan 

Tapojen 
kehitys vuosien 
mittaan 

 
 
Ensimmäinen teema on median näkemykset mediakentän muutoksiin. Aihe ei vastaa 
suoraan kumpaankaan tutkimuskysymykseeni, mutta se toistui usein vastauksissa. 
Lisäksi se voi toimia hyvänä taustoituksena median harjoittamille strategioille. Kun 
tutkitaan uutismedioiden uusia strategioita, on hyvä huomioida myös syyt, miksi 
nämä strategiat ovat tarpeellisia. Teemassa usein esiintyviä ajatuksia olivat muun 
muassa muutoksen hitaus, kilpailukentän globalisoituminen ja vaikeus kilpailla 
internetin kanssa.  

Toinen teema vastaa ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni, sillä siinä 
keskitytään medioiden strategioihin, joilla he sitten yrittävät sitouttaa uutta 
sukupolvea. Tämä on yksi tutkimukseni tärkeimmistä teemoista, sillä lopullinen 
tavoitteeni on verrata näitä strategioita kohderyhmän mediankäyttötapoihin. 
Vastaukset on jaettu kahteen alateemaan: nimenomaan nuoriin aikuisiin tähtäävät 
sitouttamisstrategiat ja yleisemmät strategiat. Vaikka medioilta kysyttiin lähinnä 
keinoista sitouttaa nuoria aikuisia, he kertoivat myös niin sanotusti yleisimmistä 
strategioistaan. Nämä keinot eivät tähtää nimenomaan nuoriin aikuisiin kuten jotkut, 
mutta eivät myöskään poissulje heitä. On täysin mahdollista, että nuoriin aikuisiin 
vetoaisi jokin stategia, jota ei kehitelty juuri heitä varten. Tästä syystä nämäkin 
vastaukset sisällytettiin analyysiin, sillä niitä on yhä mahdollista verrata nuorten 
aikuisten kiinnostusten kohteisiin.  
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Kolmas teema siirtyy nuoriin aikuisiin ja siinä käsitellään heidän näkemyksiään 
mediakentän muutoksista. Tämä on ikään kuin peili ensimmäiselle teemalle, missä 
tutkittiin paljolti samoja asioita eri haastateltavien näkökulmasta. Erottelu on 
perusteltua, sillä Y-sukupolven mediankuluttajilla on varmasti erilaiset näkemykset 
median murroksesta kuin heitä vanhemmilla median edustajilla. Näin voimme siis 
perehtyä näkemyksiin median sisä- ja ulkopuolelta. Teema on jaettu kahteen 
alateemaan: nuorten aikuisten yleiset havainnnot mediakentän muutoksista sekä 
heidän henkilökohtaiset suhteensa eri medioihin. Tämän jaottelun avulla voimme 
erottaa vastaukset kuten “Sosiaalinen media on nykyään isossa asemassa” ja “Suomen 
media on ehdottoman luotettava”.  

Neljäs eli viimeinen teema on nuorten aikuisten mediankäyttötavat, mikä vastaa 
osin toiseen tutkimuskysymykseeni. Teema on hyvin laaja, sillä vastaajilla oli 
monenlaisia tapoja ja mieltymyksiä, joita he jakoivat mielellään. Se on myös 
mahdollisesti aihepiireistä tärkein, sillä uuden sukupolven mediankäyttötavat on 
avainkysymys tutkimuksessani. Myös tämä teema on jaettu kahteen alateemaan, jotka 
ovat nuorten aikuisten mediankäyttötavat nykyään ja nuorten aikuisten 
mediankäyttötapojen kehitys. Näistä jälkimmäinen on teemana huomattavasti 
pienempi, mutta se on silti kiintoisa ja riittävän erillinen. Ensimmäisessä alateemassa 
nuoret aikuiset kuvailevat ja paikoin perustelevat mediankäyttötapojaan. Toisessa 
alateemassa vastaajat pohtivat tapojensa kehitystä, eli millaisia uusia tapoja heille on 
muodostunut ja mitä tapoja heillä on ollut aiemmin.  

Näiden neljän pääteeman lisäksi aineistosta erottui kaksi heikompaa teemaa. 
Aihepiirit esiintyivät tarpeeksi ollakseen huomionarvoista, mutta eivät tarpeeksi 
ollakseen oma teemansa. Ne eivät myöskään ole erityisen relevantteja tutkimukselleni. 
Toinen heikoista teemoista on COVID-19 -pandemia (eli arkikielellä korona), joka 
vaikutti monen jokapäiväiseen elämään vuonna 2020 ja näin ollen tuli ilmi usein 
keskusteluissa. Korona ei kuulunut lainkaan tutkimukseeni eikä siitä esimerkiksi ollut 
ainuttakaan kysymystä. Tästä huolimatta pandemia tuotiin esiin kuudessa 
haastattelussa, mikä osoittaa, että sillä oli vaikutus myös nuorten aikuisten 
mediankäyttöön ja uutismedioiden toimintaan. Mutta kuten sanottua, COVID-19 ei 
kuulu tutkimukseni rajaukseen, minkä lisäksi katson, että siihen liittyvät vastaukset 
kuvaavat poikkeustilannetta, mikä ei ole tarpeen arvioidessa uutismedioiden ja 
nuorten aikuisten suhdetta. Koronaa olisi tuskin mainittu lainkaan, mikäli 
tutkimukseni olisi suoritettu vuonna 2019, joten se edustaa enemmän kyseistä vuotta 
kuin tutkimukseni aihetta. Näistä syistä en aio nostaa pandemiaa tai sen vaikutuksia 
mediankäyttöön yhdeksi tutkimukseni päätuloksista.  

Toinen heikko teema oli erot sukupolvien mediankäytössä. Tämä on aihepiiri, 
josta harkittiin omaa teemaansa analyysin alkupuolella, sillä yksi tutkimukseni 
perusajatuksista on, että nykyajan nuorilla aikuisilla on erilaiset tottumukset kuin 
heidän vanhemmillaan. Kuitenkaan tähän aiheeseen ei kertynyt juurikaan materiaalia, 
joten sitä ei ole perusteltua nostaa teemaksi.  
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7 TULOKSET  

7.1 Median näkemykset mediakentän muutoksista 

Tässä teemassa median edustajat puhuivat median murroksesta ja sen vaikutuksesta 
Suomen mediakenttään. Näissä keskusteluissa korostui erityisesti murroksen 
vaikutus mediatyöhön, mikä on odotettavissa median parissa työskenteleviltä. 
Vastauksissa tuli ilmi useita etukäteen odotettuja ilmiöitä: internet on pakottanut 
mediat uudenlaiseen toimintaan, jossa kilpaillaan kuluttajien ajasta ja huomiosta. 
Tämä on tuonut perinteiseen mediatyöhön uudenlaisia vaatimuksia, kuten työn 
nopeatempoisuuden ja sisällön viihdyttävyyden.  

Yksi huomattava asia oli, että jokainen edustaja koki, että median murros on 
tapahtunut hitaasti ja vaiheittain. Tämä ei ole yllättävää, sillä jokainen tutkittu media 
on ollut toiminnassa kauan ennen 2000-luvun murroksia, minkä lisäksi haastatellut 
edustajat eivät syntyneet murrosten aikana kuten uusi sukupolvi. Se on kuitenkin 
hyvä huomioida, kun samaa kysytään myöhemmin nuorilta aikuisilta.  

 

“On se kyllä aika vaiheittainen ollut. Musta tuntuu että siitä on puhuttu jo 10v sitten kun 
mä tulin alalle, niin oli tää suuri murros käynnissä ja se on ollu koko ajan käynnissä, mutta 
se ei oo ollu niin, se on hitaampaa kuin ehkä on usein ajatellaan.” (H7) 

 
Toinen odotettu tulos oli, että median edustajat kokevat mediatyön muuttuneen 
huomattavasti 2000-luvun aikana. Suuri vaikutus on sillä, miten mediakenttä on 
internetin ja globalisaation kautta muuttunut laajemmaksi ja kansainvälisemmäksi. 
Tämä pätee Keskisuomalaisen mielestä erityisesti nuorempiin kuluttajiin. Mediat 
mainitsivat muun muassa kansainväliset sanomalehdet ja “somen jättiläiset” uusina 
kilpailijoina, mikä vaikeuttaa mediatyötä myös Suomessa.  

 

“Digimurros-yhteiskunnassa kilpaillaan ennen kaikkea ihmisten ajankäytöstä ja siinäkin 
painottuu se, että meidän kilpailukenttä on somen jätit ja kaikki ja meidän pitää tässä 
ajassa pystyä tuomaan ihmisille jotain sellasta mihin ne on paitsi kaupallisen median 
puolelta valmiit käyttämään rahaa, myös journalismin parissa käyttämään aikaa.” (H5) 

“Erityisesti nuorilla ihmisillä on aika monella käytössä näitä kansainvälisiä sovelluksia, 
isoja kansainvälisiä lehtiä kuten vaikka Guardian, New York Times, Washington Post, näin 
edelleen. Niin sillon se että me pystyisimme tuottamaan uutisia jotka ovat muuta kuin 
mitä jo muualta on ilmaiseksi saatavilla, ja olisivat silti erittäin tärkeitä lukijalle, niin 
tärkeitä että on valmist niistä maksamaan, niin se tulee erittäin vaikeaksi ja koko ajan 
vaikeutuu.” (H6) 

 
Sosiaalisen median suunnalta nähtiin myös toinen uhka, eli mainosmyynnin lasku. 
Kaupalliset mediat vahvistivat luvussa 3 esitetyn näkemyksen mainostulojen 
asemasta nykyään. Ilmiön huomioi myös Yle, vaikka se ei juuri heihin vaikutakaan, 
mikä kertoo tilanteen huomattavuudesta.  
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“Menestyvillä suomalaisilla sanomalehdillä vielä 10 vuotta sitten – tai sanotaan yli 10 
vuotta sitten – oli sellainen tilanne, että mediamyynnistä yli noi 70 % tuloista, loput tuli 
tilauksista. Nyt varmaan kaikilla on jo niin päin, että tilaustulot ovat merkittävämpiä.” 
(H6) 

“Lehtiä ei lopeteta ja tv- ja radiokanavia niinkään ettei ei olisi yleisöjä, vaan siksi että 
mainosrahat alkaa valua muualle. [Meneekö mainosrahat Googlen ja Facebookin 
suuntaan?] Joo. Kaatavat sen sinne. Ja ne talousvaikeudet tulee ennen yleisökatoa.” (H7) 

 
Kun mediakenttä ja -kilpailu on muuttunut näin paljon, luonnollisesti se vaikuttaa 
myös median työhön ja strategioihin, mikä minua kiinnostaa erityisesti. 
Haastateltavilta kysyttiin myös muutoksista toimittajan arkeen. Vastaajien mukaan 
toimittajan työ on 2000-luvulla muuttunut muun muassa nopeatempoisemmaksi, 
monimediaisemmaksi ja “mitattavammaksi”. Lisäksi jokainen media kertoi, että 2000-
luvun aikana on syntynyt uusia virkanimikkeitä, jotka työskentelevät usein 
digitekniikan parissa.  

 

“Hyvässä ja pahassa mitattavuus on ihan erilaista kuin ennen. Kun ennen sä teit tavallaan 
yhen jutun johonkin ja sitten se julkaistiin ja kerran vuodessa tehtiin joku 
lukijatyytyväisyystutkimus, se meni ihan erilaisella rosterilla. Nyt se jokainen juttu on 
tavallaan semmonen joka pitää myydä yleisölle erikseen ja se voi olla toimittajille myös 
rankkaa. -- Toimittajan työhön on tullut myyntityö ja markkinointityö vahvemmin kuin 
ennen.” (H7) 

“Toimitukset näyttää hyvin erilaiselta kun miltä ne on aikanaan näyttänyt. -- Meillä on 
esimerkiksi suuri datadeski nykyään, joka keskittyy vain ja ainoastaan digitaalisten 
sisältöjen ja datajournalismin tekemiseen, sellainen on hyvin paitsi uusi positio myös uus 
osasto. -- Sit on digituottajia, digivisualisteja jotka keskittyy vain tekee elämyksellisiä 
digitaalisia juttuja. Hyvin paljon uudenlaisia on syntynyt”. (H5) 

 
Lisäksi Helsingin Sanomien edustaja näki, että muutokset tarkoittavat ennen kaikkea 
sitä, että koko alalla on siirrytty enemmän lukijaehtoiseen ajatteluun. Tämä tarkoittaa 
sitä, että jokaisen median on oltava relevantti eri tyyppisille lukijoille.  

 

“Merkittävä muutos sekä HS että koko alalla on tietty se että digitaalinen siirtymä on 
niinku tarkottanu sitä perustavanlaatuista muutosta ja laskevat markkinat on tarkottanu 
sitä, että kysymys numero 1 on että siirrytään hyvin lukijaehtoiseen ajatteluun. -- Toki tää 
sama kysymys, miten tavoittaa yleisöt ja miten olla relevantti kaiken ikäisille ihmisille, 
myös nuorille, on yhtä relevantti kysymys myös Ylessä, vaikkei ois kaupallinen media. Se 
on se kysymys numero 1.” (H5) 

 
Mediat huomioivat uudet mediamuodot, jotka ovat lisänneet kilpailua alalla. Näihin 
uusiin toimijoihin liittyi usein näkemys, että ne vetoavat erityisesti nuorempiin 
kohderyhmiin. 

 

“Toi on muuten toinen tosi oleellinen muutos: mobiilimedian tuleminen, et media on 
valtaosin sitä käytetään mobiilisti, varsinkin jos kattoo alle 30v kohderyhmää niin 
meilläkin siis Youtube-kanavien käytöstä 70–80 % on mobiilisti.” (H7) 
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“Tietty mediakenttä muuttuu, kun tulee nuoret kohderyhmän kannalta relevantit tubet ja 
audiot, tän tyyppiset uudet alustat, niin siellähän meidän kilpailukenttä on paljon 
muitakin toimijoita. Se on niinku kiinnostavaa et miten niinku podcast maailma, siellähän 
syntyy tosi virkeää sisältä mediatalojen ulkopuolella, hyvin kysyttyä ja kuunneltua.” (H5) 

 
Podcastit ja muut audiosovellukset tulivat esiin usein haastatteluissa. Medioista 
jokainen uskoi, että audiotyyppisen median suosio on nousussa. Syiksi tähän 
arvioitiin audiosisällön tarjoamat edut, kuten läheisyyden tunne ja mahdollisuudet 
tehdä jotain muuta samalla kun kuuntelee vaikkapa podcastia. Eniten aiheesta puhui 
Ylen edustaja, joka uskoi, että tulevaisuudessa audio tulee olemaan pääväylä sille 
yleisölle, joka nyt on ala-asteiässä.  

 

“Audionkäytön suosio nousee koko ajan. Ehdottomasti uskon, että audio 
monimuotoisena, sekä podcastina että äänikirjoina, tulee koko ajan lisääntymään ja 
lisääntyykin, ja se on hieno muoto ja aiotaan olla siinä mukana. Maailmalla on paljon 
hyviä esimerkkejä laadukkaasta audiojournalismista. Ehdottomasti pitää olla mukana siinä 
kehityskulussa, nuoret yleisöt niin paljon käyttää tota podimaailmaa. Ja nykyään toki 
vähän vanhemmatkin ja keski-ikäiset, se on ehdottomasti nouseva mediamuoto.” (H5) 

“Ja tää on ilmiö mikä tulee todennäköisesti 10 vuodessa, siis tässä on aika pitkä aikajänne, 
mut sit kun kattoo kaikista nuorempia, noita ala-aste ikäisiä, niin niille siis se audion 
kautta toimiminen, se et ne puhuu Sirille ja ne puhuu tekoälyboteille, se on ihan 
perusjuttu. -- Se sukupolvi tulee muuttaa sitä käyttöliittymää todennäköisesti tosi pajon 
ääntä kohti. Niin nyt kun sitä rupee jo petaamaan että kuka tulee omistamaan sen audion 
et mikä tulee olemaan se päädestinaatio ylipäätänsä mistä audioita haetaan niin se on yks 
syy sille että nää isot alustat on ruvennut myös podcasteja ilmiöittämään – et isot tällaset 
youtubettajat ja muut on ruvennut tekemään podcasteja ja niistä tehään sellasta omaa 
pöhinää.” (H7) 

 
Mediat toivat esille useita seikkoja, jotka olivat enemmän tai vähemmän odotettuja. 
Mediat olivat myös usein samaa mieltä näistä asioista. Mutta tämän lisäksi esiintyi 
harvinaisempia mielipiteitä, joita jokainen ei maininnut. Erityisesti Ylellä oli tällaisia 
vastauksia, mikä on ymmärrettävää, kun huomioi Ylen erityisaseman. Ylen edustaja 
puhui muun muassa henkilöbrändeistä nousevana mediamuotona, mitä muut kaksi 
eivät maininneet lainkaan. Henkilömedioilla tarkoitetaan mediaa tekeviä yksilöitä, 
jotka ovat itsessään seurattava media. Tämän lisäksi hän uskoi, että nykyään media 
tulee ihmisten luo, sen sijaan että ihmiset hakeutuisivat median pariin.  

 

“Suomessa on siis kaks tämmöstä uudenlaista mediayhtiötä, kutsuvat itseään enemmän 
vaikuttajatoimistoiksi tai vaikuttajaverkoistoiksi, on tällaisia henkilömedioita. --- Tää on 
uudenlaista mediatoimintaa ja niiden tavoittavuus on oikeastaan nuorissa jo – mulla ei oo 
virallista tietoa, mutta sanoisin vahvalla mutulla että vahvempi kuin perinteiset nuorten 
mediabrändit. Niiden niillä on niin isoja kanavia jo mitä ne pyörittää tuolla, niiden 
verkostoon kuuluu kaikki nää Roni Back ja Mmiisas, ne rupee olemaan suurimpia ja 
tavoittavimpia mediabrändejä.” (H7) 

“Se että media kohdataan, eikä sitä tietoisesti mennä kuluttamaan jostain niin se on 
varmaan konkretisoi eniten sitä muutosta. Ennen oli ”nyt haluan lukea uutisia tai viihtyä” 
niin menen TÄN median luo, tai “mä menen tähän osoitteeseen tai otan tämän lehden, 
avaan tämän kanavan”. Mutta nyt se on yhä enemmän sitä et sä meet yhteen feediin joka 
kuratoi sulle sekä uutisia että viihdettä. Että tavallaan kaikkea sitä sekaisin, enemmänkin 
tulee sun luokse kuin että meet sen luo.” (H7) 



43 
 

 
Nykytilanteen lisäksi haastateltavilta kysyttiin myös heidän arvioita siitä, 
minkälainen median tulevaisuus tulee todennäköisesti olemaan. Edustajilla oli esittää 
arvioita aiheesta, ja ne olivat usein samanlaisia: he arvelivat, että kiihtyvä 
mediakilpailu tulee korostamaan digitaalisuutta ja isoja mediayhtiöitä. Tilanteesta 
puhuttiin “selviytymistaisteluna”, jonka aikana joitakin medioita tulee 
todennäköisesti lopettamaan toimintansa. 

 

“Tietenkin paperilehteen tullaan panostamaan jatkossakin suuresti myös koska se myös on 
merkityksellinen kanava tosi suurelle osalle lukijoita. Sitten on tietysti paljon niitä jotka 
tilaa sekä digiä että paperia, kumpikin on tärkee, se kertoo huimasta muutoksesta että 
kolmasosa on pelkää digiä, se tarkoittaa nuorempaa tilaajakuntaa. Se on merkityksellinen 
muutos ja sitä kohti tietenkin koko ajan mennään, koko ajan se digitaalinen osuus paitsi 
Hesarissa niin kaikilla muillakin – tai niillä jotka tässä hyvin pärjää – niin sen täytyy koko 
ajan kasvaa, sen digitaalisen osuuden. Digitaalista tulevaisuutta kohti tässä kuitenkin 
mennään” (H5) 

“Kyllä mediaa varmasti aina tarvitaan. Se täyttää ihmisten perustarpeita saada tietoa, 
saada elämyksiä, pysyä ajan tasalla, mutta mediabrändien määrä varmasti lähivuosina 
vähenee, eli nyt käydään tällaista selviytymistaistelua. Tulee sekä lehtien yhdistymisiä ja 
tulee myös lehtikuolemia tapahtumaan. Lehtien määrä varmasti vähenee ja tässä tarkoitan 
sekä verkko-että paperilehtien määrä. Verkkopuolella tulee varmaan uusia uutispalveluja 
ja on jo nähtykin että niitä on joitakin syntynyt mutta tosiaan kilpailu kiristyy ja 
vahvimmat jäävät jäljelle.” (H6) 

“Mä luulen et mediassa yhä enemmän lisääntyy se, et tulee harrastuspohjalta tekijöitä, et 
niinku isot mediayhtiöt jotka koordinoi median tekemistä, niiden rooli varmaan pienenee 
ja sellaisten yksittäisten tekijöiden ja toimijoiden rooli vahvistuu. Eli yhdestä vaikka 
freelancetoimittajasta saattaa tulla isompi tavoittavuudeltaan kuin isosta mediayhtiöstä 
Suomessa. Ja se on nuoremmissa kohderyhmissä jo tapahtunut – joku Roni Back on niiden 
ykkösuutislähde. Jos meet suomalaiseen peruskouluun iltapäivällä kysymään et kuka on 
kattonu tänää Roni Backin uuden videon niin kyllä yli puolet viittaa. Se on niiden 
destinaatio, et ne luottaa siihen siinä missä vanhemmat ikäluokat luottaa Yleen.” (H7) 

 
Luvussa 3 mainittiin, että median murroksen vuoksi perinteiselle journalismille 
povataan usein vaikeaa tulevaisuutta. Mutta digitalisaatio ja uudet markkinat eivät 
ole pelkästään negatiivinen asia mediatyölle. Vastaajilta kysyttiin myös uuden 
mediakentän hyvistä puolista ja mahdollisuuksista. Haastateltavat toivat esille muun 
muassa analytiikan hyvät puolet ja mahdollisuudet saavuttaa entistä enemmän 
yleisöä. 

 

“Mahdollisuus on tietysti se, että kyllähän me voidaan tän digitalisaation ansiosta 
tavoittaa ihmisiä paljon entistä nopeammin ja enemmän. Eli ilman muuta kaikki nää on 
hienoja mahdollisuuksia myös siihen että me voidaan todella olla yhä useamman ihmisen 
arjessa mukana jos vaan ihmiset haluavat meidät siihen arkeen ottaa.” (H6) 

“Mutta siinä on samalla myös mahdollisuuksia valtavasti rakentaa merkityksellistä 
mediasuhdetta. Et se on, me ollaan vähäsen sellasessa vaiheessa että kanattaa hyödyntää 
uusia media-alustoja monipuolsiesti jotta pysytään merkityksellisinä ja kohdataan uusi 
kohderyhmä siellä”. (H7) 

“Usein nostetaan esiin huolta, että analytiikka ohjaisi toimituksia, mut mä oon 
päinvastaista mieltä: analytiikka on tehnyt journalismista merkitsevästi parempaa koska 
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sen avulla. Hesaria ei olis koskaa pystynyt muuttaa sellaiseksi mediabrändiksi mistä myös 
nuoret aikuiset on valmiita maksamaan.” (H5) 

 
Yhteenvetona siis jokainen media vahvisti monet hallitsevat näkemykset nykyajan 
mediakentästä: median murros on vaikuttanut mainostuloihin, kilpailukenttään, 
asiakassuhteisiin, jokapäiväiseen mediatyöhön ja nuoremman yleisön tavoittamiseen. 
Huomattavimpia muutoksia toimitusten arjessa ovat työn nopeus, painotus 
monimediaisuuteen, analytiikan tärkeys ja uudenlaiset työtehtävät, joita on syntynyt 
kaikkiin tutkittuihin medioihin. Jo koettujen muutosten lisäksi haastateltavat uskoivat, 
että tulevaisuudessa uudenlaiset mediatyypit tulevat kasvattamaan suosiotaan. 
Tällaisiksi uskottiin erityisesti audio- ja henkilömediat. Haastateltavat uskoivat, että 
muutosten vuoksi mediatyössä käydään ”selviytymistaistelua”, jossa medioiden on 
tarpeen sopeutua muutoksiin ja kehittää palveluitaan. Kuitenkin muutoksissa nähtiin 
myös erilaisia mahdollisuuksia, minkä takia haastateltavat myös uskoivat, että 
perinteinen media tulee säilyttämään asemansa.  

Seuraavassa teemassa käsitellään medioiden strategioita, joita he hyödyntävät 
digiaikana sitouttaakseen uutta mediankäyttäjien sukupolvea. Uskon ja väitän, että 
näitä strategioita ohjaavat medioiden näkemykset mediakentästä ja yleisöjen uusista 
tarpeista, joita käsiteltiin tässä luvussa. 
 

7.2 Median strategiat sitouttaa nuoria aikuisia 

Medioiden kanssa keskusteltiin heidän harjoittamistaan uudenlaisista strategioista, 
jotka ovat syntyneet 2000-luvun aikana. Strategioita oli varsin monia, joista jotkut oli 
räätälöity nimenomaan nuorille aikuisille, kun taas jotkut olivat yleisempiä ja 
saattavat vedota moniin eri ikäluokkiin. Tästä syystä tämä teema on jaettu kahteen 
alateemaan.  
 

7.2.1 Yleiset strategiat 

Median edustajien haastattelussa tuli esiin runsaasti erilaisia tavoitteita ja strategioita, 
jotka eivät tähdänneet nimenomaan nuoriin aikuisiin. Kuitenkaan strategiat eivät 
myöskään poissulje heitä, joten koin tarpeelliseksi nostaa sen alateemaksi.  

Kun puhuttiin nykyajan mediatyöstä, kaikki haastateltavat toivat esiin tarpeen 
tehdä strategista työtä. Erityisesti Helsingin Sanomat korosti tämän tärkeyttä ja 
mainitsivat sen useita kertoja haastattelussa.  

 “Se on se perustavanlaatunen muutos se että hyvin huolella päivätasolla pitää koko ajan 
miettiä siitä mikä on semmosta laatua mistä ihmiset tässä ajassa maksaa. -- Se 
kilpailukenttä näyttää ihan toisenlaiselta ja sitä kautta journalismin ja toimitusten johdossa 
työ on muuttunut merkittävästi siihen että se on hyvin strategista. -- Ja edelleen tehdään 
sitä koko ajan, ei oo sellanen että on kertaalleen tehty ja se on sinä.” (H5) 

 



45 
 

Kävi ilmi, että strategiat syntyvät mediataloissa eri tavalla. Keskisuomalainen ja Yle 
mainitsivat erilliset osastot tälle toiminnalle. Keskisuomalaisella on 
digikehitysyksikkö, jonka tehtävänä on rakentaa digipalveluita koko konsernille ja 
myös kouluttaa työntekijöitä analytiikan käytössä. Hieman vastaavasti Ylellä on 
asiantuntijoista koostuva strategiayksikkö, joka määrittää Ylen 3–4 vuotisen 
“strategiasyklin”. Tätä strategiaa peilataan Ylellä alaspäin eri osastojen toimintaan.  

 

“Meillä on tietysti se hyvä puoli tässä konsernissa, että meillä on digikehitysyksikkö, joka 
vie digikehitystä eteenpäin. -- Siellä on erilaisia digikehityksen ammattilaisia aina 
insinööreistä, sovelluskehittäjistä ja analyytikoista alkaen. (H6) 

“Meillä on semmonen isompi vuositason strategiaprosessi. -- Oiskohan se 3 vai 4 vuoden 
sykli missä sitä strategiaa sit aina tarkastellaan. Se on siis tämmönen laajempi strategia 
minkä Ylen hallitus hyväksyy. Mut siihen pitää peilata kaikkii näitä strategian tekemistä. 
Mäkin peilaan just kun teen digistrategiaa niin katon Ylen strategiasta ne kohdat mihin 
meidän kannattais vastata, ja millä keinoin me voitais niihin haasteisiin vastata, mihin Yle 
yhtiönä isossa kuvassa pyrkii. Ja sit se tavallaan menee siitä alaspäin eri yksiköihin eri 
tavoin.” (H7) 

 
Helsingin Sanomilla on heidän edustajansa mukaan hieman erilainen järjestelmä. 
Haastateltava kertoi, että heidän strategiansa tehdään johdossa, mutta että siihen 
osallistetaan koko toimitus.  
 
Strategisuuteen liittyi tutkimustyö, minkä median kokivat yhtä lailla tärkeäksi. 
Jokainen haastateltava kertoi, että heidän mediansa seuraa mediakentän kehitystä 
erilaisen tutkimuksen avulla, mikä auttaa strategioiden luomisessa. Tutkimusta oli 
erilaista: jokaisella media harjoittaa sisäistä tutkimusta, minkä lisäksi 
Keskisuomalainen mainitsi seuraavansa kansallisia mediatutkimuksia ja myös 
lukijapaneeleita. 

 

“Me tehään toki itse mediankäyttötutkimusta: mitä kanavia tällä hetkellä käytetään ja 
miten ne kehittyy eri ikäryhmissä. Ja sitten vielä toki omien kanavien tavoittavuutta 
seurataan ja sit myös näiden kolmansien alustojen tavoittavuutta.” (H7) 

“Me seuraan juurikin näitä Sanomalehtien liiton tutkimuksia, eli ollaan myös 
Sanomalehtien liiton yksi jäsenyritys. Sitten meillä on myös omaa tutkimustoimintaa, 
meillä on kaksikin tutkimusyhtiö tässä konsernissa: on Iro Research ja Tietoykkönen, 
molemmat tekee räätälöidysti tutkimuksia. Meillä on lukijapaneeli, josta voimme saada 
tietoa ihan yksittäisten juttujen lukemisesta. Kansallinen mediatutkimus jonka tulokset 
julkistettiin juuri viime viikolla, kertoo aina sen paljonko kullakin lehdellä on lukijoita.” 
(H6)  

 
Tutkimuksen ohella myös analytiikan tärkeys korostui jälleen. Helsingin Sanomien 
mielipide asiasta tuotiin esiin aiemmin, mutta myös Keskisuomalainen ja Yle 
korostivat analytiikan merkitystä modernissa mediatyössä.  

 

“Kyllä sitten erittäin tärkeä nopean palautteen kanava on juuri se kaikki 
verkkoanalytiikka, siitähän saadaan ihan hirvittävästi tietoa. Paitsi että nähdään, että 
montako lukijaa, nähdään kuinka moni niistä on jo tilaaja, kuinka moni on yrittänyt tulla 
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tilaajaksi, eli onko törmännyt maksumuurin ja mitä on sen jälkeen tehnyt, onko tilannut 
vai ei, ja tuota nähdään lukuaikoja ihan yksittäisillä jutuilla. Hyvin paljon voidaan 
analytiikasta ammentaa lukijoiden käyttäytymisestä.” (H6) 

 
Vaikka mediat olivatkin laajalti yhtä mieltä tutkimuksen ja strategian tärkeydestä, niin 
heidän hyödyntämänsä strategiat vaihtelivat. Jokainen media puhui keinoista, jotka 
olivat uniikkeja heille tässä tutkimuksessa. Esimerkiksi Helsingin Sanomat toi esille 
panostuksen toimituksen diversiteettiin, mikä saavutetaan värväämällä eri ikäisiä 
henkilöitä. Toinen mainittu valtti oli esimerkin katsominen muilta toimijoilta, 
erityisesti kansainvälisiltä. Haastateltava painotti myös, että tulevaisuudessakin 
toimittajien tulee jatkaa “helvetin hyvän journalismin tekemistä”. 

 

“Toimittajien tehtävä on pystyä tekemään älyttömän hyvää journalismia, olla toimittajia, 
toimittajien tehtävä ei oo miettiä et miten viedään HS seuraavalle vuosikymmenelle vaan 
niiden tehtävä on tehdä helvetin hyvää journalismia, sen säännöthän ei oo sinänsä 
muuttunut.” (H5) 

 
Keskisuomalaisen edustaja kertoi, että heidän mediansa tärkein tehtävä on tuottaa 
sisältöä, josta on sekä hyötyä että iloa. Lisäksi hänen mukaansa nykyajan 
uutiskilpailussa on tärkeää, että median käyttöliittymän on vaivaton, 
helppokäyttöinen, mukava ja monipuolinen. Tätä varten konserni on toteuttanut 
pitkän projektin konsernin yhdenmukaistamisesta, jonka tuloksena konsernin eri 
verkkolehdillä on sama ulkoasu ja käyttöliittymä, mikä mahdollistaa aineistojen 
vaivattoman jakamisen. Toinen suuri projekti on Radio Keskisuomalaisen 
perustaminen, mikä oli vielä kesken haastattelun aikana. Keskisuomalainen 
vastauksissa tuli esiin myös tapa harjoittaa osallistavaa toimintaa yleisönsä kanssa: 
Median edustaja kertoi, että esimerkiksi radio nimettiin yleisöäänestyksellä, johon 
osallistui tuhansia kuuntelijoita, mukaan lukien kisan voittanut 27-vuotias opiskelija. 
Vastaavaa toimintaa on vuonna 2020 koronan vuoksi aloitettu Meidän Juttu -palvelu, 
jossa eri yhteisöt saivat kirjoittaa ja kuvata pieniä uutisia Keskisuomalaiselle. 

 

“Nyt korona-aikaan me päätettiin että meillä on tämmöinen Meidän Juttu -palvelu 
lehdessä. Erilaiset yhdistykset, urheiluseurat, muutkin yhteisöt on voinut tehdä pikku-
uutisia sinne itse kuvan kera. Nyt kun ei mitään tapahtumia ole niin päätettiin että Meidän 
Jutut on tämmöisiä korona-ajan Meidän Juttuja, joissa ihmiset voisi jakaa tapoja kuinka 
ovat saaneet aikansa kulumaan tai miten ovat voineet muita auttaa, mitä esimerkiksi jotkut 
urheiluseurat on tehnyt, vaikkapa joku kaupassakäyntipalvelu vanhuksille.” (H6) 

 
Keskisuomalainen ja Yle korostivat kumpikin monimediaisuutta, eli kykyä tuottaa 
tekstiä, videota ja audiota. Kuitenkin Yle meni hieman pidemmälle ja kuvaili 
käyttämäänsä “kolmen horisontin näkymää”, mihin kuuluu perinteiset tv ja radio, 
uudemmat palvelut Yle.fi ja Yle Areena, sekä kolmannen alustan palvelut kuten 
Youtube, Yodel, Facebook ja TikTok. Haastateltava kertoi, että viimeksi mainitus 
kolmannen alustan palvelut koskevat nimenomaan alle 30-vuotiaita. Myös 
Keskisuomalainen kertoi hyödyntävänsä sosiaalista mediaa, mutta Yle panosti siihen 
selvästi eniten ja monipuolisimmin. 
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7.2.2 Nuoriin tähtäävät strategiat 

 
Tämä teema keskittyy strategioihin, joita media käyttää tavoittaakseen ja 
sitouttaakseen nuoria aikuisia. Nämä tulokset eroavat edellisen alateeman 
vastauksista, jotka olivat yleisempiä ja pätivät kaikenikäiseen yleisöön. Tässä 
alateemassa käsitellään siis vastauksia kysymyksiin, joissa puhuttiin nimenomaan 
nuorista aikuisista kohdeyleisönä.   

Ennen kuin puhuttiin itse strategioista, haastateltavilta kysyttiin myös aiheen 
merkityksestä. Jokainen media koki nuorten aikuisten sitouttamisen hyvin tärkeäksi - 
Yle ja Helsingin Sanomat kuvasivat sitä jopa prioriteetiksi. Mutta aihe koettiin myös 
haastavaksi monesta syystä. Nämä näkemykset ovat odotettuja ja tukevat 
tutkimukseni lähtöajatusta. 

 

“Vuodesta 2016 ollaan painettu voimallisesti strategialla jossa me pyritään nimenomaan 
saamaan nuorempia tilaajia maksamaan journalismista. -- Se on merkittävimpiä tehtäviä 
mitä meillä on, kulkea sitä polkua jossa saadaan myös nuoret maksamaan journalismista, 
ja myös sitoutetaan ne luotettavan laatujournalismin lukijoiksi ja tilaajiksi.” (H5) 

“Kyllä alle 45-vuotiaita kohderyhmiä priorisoidaan ja mietitään niiden kautta tekemistä. 
Vanhempi kohderyhmä on niin sitoutunut tiettyihin kanaviin että se ei oo haaste, mut se 
alle 45v yleisön tavoittaminen, varsinkin vaikka Areenaan saaminen, se ei oo enää niin 
yksinkertaista että pitää tehdä enemmän sen eteen.” (H7) 

“Se on todella tärkeää ja todella vaikeaa. Mutta ilman muuta tavoitellaan, sillä siinähän se 
meidän tulevaisuus on, että meidän pitäisi saada myös nuoria kiinnostumaan meidän 
mediasta.” (H6) 

 
Kuitenkin samanmielisyys päättyy paljolti tähän, sillä itse sitouttamisen keinot 
vaihtelivat suuresti medioiden välillä. Jokaisen median vastauksissa korostuivat tietyt 
painopisteet. Helsingin Sanomat painotti erityisesti kohdeyleisön tarpeiden 
ymmärtämistä analytiikan ja kokeilun kautta, jotta heille voi tarjota sopivaa sisältöä. 
Median edustajan mukaan tämän päivän nuorilla on hyvin korkea laatutietoisuus, 
mikä johtuu median määrän tuomasta valinnan vapaudesta. Helsingin Sanomien 
näkemyksen mukaan nuoret haluavat yhä huolellisesti tehtyä journalismia, jonka 
aiheet liittyvät heidän omaan elämäänsä. Tästä syystä yhtiö pyrkii sitouttamaan 
nuoria tutustumalla kohdeyleisöön ja tekemällä kokeiluja, minkälainen sisältö 
lukijoita kiinnostaa.  

 

“Me alettii määritellä tämmöisiä sisältöalueita ja strategia on onnistunut erittäin hyvin. Me 
oltiin kärryillä siitä mistä erityisesti nuoret kokee että journalismista kannattaa maksaa 
kun saan uutisen ja kaiken tämän lisäsisällön. Sitä polkuu me ollaan kuljettu, eli ollaan 
ihan kokeilemisen ja analytiikan kautta pyritty näkemään sitä ja nähdäänkin että 
esimerkiksi tutkiva journalismi, jos joskus olikin sitä höpinää et ihmiset haluaa vain 
kevyttä ja lyhyttä ja nopeaa sisältöä, niin ihmisethän käyttää hyvin monenlaista.” (H5) 
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Kuten yllä olevassa nostossa näkyy, HS:n edustaja ei usko esitettyyn väitteeseen että 
ihmiset haluaisivat vain kevyttä sisältöä. Lisäksi haastattelun aikana tuli esiin 
muistakin uskomuksia, joita haastateltava ei pitänyt paikkaansa pitävinä. Hänen 
mukaansa ei esimerkiksi pidä paikkaansa, että nuoret eivät olisi valmiita maksamaan 
mediasta tai että kaupallinen media olisi kuolemassa. Sen sijaan haastateltava kertoi, 
että viime aikoina koko alalta on kuullut rohkaisevia tarinoita.  

Eräs asia, minkä ainoastaan Helsingin Sanomat toi esiin, oli journalismin 
ulkopuolisen tutkimuksen seuraaminen. Haastattelussa mainittiin, että on olennaista 
seurata asioita, jotka kiinnostavat nuoria. Esimerkiksi ilmasto huolettaa usein nuoria, 
joten HS:n mukaan lukijoita voi palvella ymmärtämällä tätä tarvetta. 

 

“Et aina kiinnostaa et mitä voidaan hyödyntää. Journalismin ulkopuolisten tutkimusten 
seuraaminen ja ymmärrys siitä nuorten elämän piiristä ja arvoista ja ajattelusta ja elämän 
ambitioista ja elämän tyyleistä. Kaikki semmonenhan on ohi journalismin, mutta on 
olennaista ymmärtää sitä elämän kirjaa.” (H5) 

 
Lopuksi haastateltava halusi painottaa, että nuoriin kuuluu monenlaisia eri ryhmiä, 
eivätkä he suinkaan halua aina samoja asioita. Siitä syystä edustaja myös täsmensi, 
ettei pelkällä analytiikan katsomisella pärjää. Hän sanoi uskovansa, että 
laatujournalismi vaatii aikaa ja resursseja.  

Keskisuomalaisen haastattelussa painottui suora vuorovaikutus kohderyhmän 
kanssa. Edustaja mainitsi esimerkiksi opiskelijamarkkinoinnin ja yhteistyön nuorten 
kanssa. Hänen mukaansa Keskisuomalainen kutsuu säännöllisesti nuoria 
kirjoittamaan kolumneja ja osallistumaan työharjoitteluun. Näissä nuorten 
kirjoittamissa jutuissa myös painotetaan aihepiirejä, jotka nuoria itseään kiinnostavat.  

 

“Me tehdään hyvin paljon opiselijamarkkijointia, meillä on varmaan toistakymmentä 
vuotta ollut yhteistyö sellaisen ulkopuolisen toimiston kanssa joka hoitaa meille 
opiskelijamarkkinointia. Sitä tehdään niin että mennään ihan oppilaitoksiin ständin kanssa 
ja siellä tarjotaan näytettä ja hankitaan opiskelijatilauksia. Sitä tehdään tänä päivänä myös 
some-kanavissa.” (H6) 

 
Tämän lisäksi myös Keskisuomalainen mainitsi erilaiset kokeilut, joilla pyritään 
tavoittamaan kohdeyleisöä. Haastateltava kertoi, että joskus kokeilut onnistuvat ja 
joskus eivät. Yksi onnistunut kokeilu oli esimerkiksi syksyinen Jyväskylä-tietopaketti, 
jolla esitellään kaupunkia erityisesti uusille opiskelijoille. Sen sijaan vähemmän 
onnistunut formaatti oli Keskisuomalaisen ylläpitämä Stoori-blogialusta, joka 
lakkautettiin vuonna 2020 neljän vuoden jälkeen. Keskisuomalaisen edustaja 
arvioikin, että tekstiblogien suosio olisi laskussa nykyään.  

Ylellä on luonnollisesti erilaiset toimintatavat kuin kaupallisilla medioilla, mutta 
hekin kuvasivat nuorten sitouttamista tärkeäksi ja hankalaksi. Haastattelussa tuli 
esiin, että Ylellä on oma nuoret ja viihde -osastonsa, jonka tehtäviin kuuluu tehdä 
erilaista sisältöä alle 30-vuotiaille. Median edustajan mukaan he yrittävät luoda uusia 
toimintamalleja, joita pystyisi ehkä monistamaan muuallakin. Keskustelussa 
painottui yleisösuhteet ja henkilömedian hyödyntäminen. Haastateltava kertoi, että 
Yle tekee yhteistyötä henkilömedioiden kanssa, mutta pyrkii myös oppimaan heiltä.  
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“Jos miettii vaikka Yle Kioskin Aleksi Rantamaata, hänellä on Youtube-kanava jolla on 
reilu 170 tuhatta tilaajaa, hän on henkilönä oikeastaan se yks pääsyistä miksi sitä 
seurataan. -- Se henkilö itsessään ja millasta sisältöä se henkilö tekee omalle yleisölleen 
alkaa olemaan tubettajillekain yhä enemmän se mediasuhde mikä syntyy. Seurataan 
enemmän ihmisiä kuin mediabrändejä. -- Ja niiden vaikuttavuus siinä et miten ne pystyy 
liikuttamaan yleisöjä eri alustojen välillä on huomattavasti voimakkaampi kuin 
perinteisesti.” (H7)   

 
Ylen edustaja esitti uskomuksen, että nuorille on tärkeää erityisesti dialogin 
mahdollistaminen ja vuorovaikutus, mitä kautta voi tehdä yleisöä kiinnostavia juttuja. 
Tämä mainittiin myös yhdeksi henkilömedian valteiksi, sillä esimerkiksi Yle Kioskin 
Aleksi Rantamaa tekee Youtube-videoita yleisön kommenttien perusteella. Vastaavat 
kokeilut ovat toimineet hyvin myös Ylellä. Toinen hyvin onnistunut kokeilu on 
“aitous”, eli juontajien samaistuttavuus. 

 

“Parhaiten on toiminut se missä yleisö on otettu jotenkin mukaan ja siihen on tuotu tosi 
paljon sitä vuorovaikutuksellisuutta. Ja kaikki semmonen tietynlainen aitous. Meillä 
esimerkiksi ei ole hirveesti sitä että juontajat olis sillai ”studio ready” kun ne tekee 
sisältöjä, vaan ne yrittää olla tosi lähestyttäviä ja samaistuttavia. Et meillä nytki tehää 
livelähetyksiä, jonkun verran tehää Pasilasta mut valtaosa tehää ihan kotoo, ne tekee 
vaikka tällee kotisohvalta jotain Instagram-livelähetyksiä ja vastaavia.” (H7) 

 
Haastatteluissa kysyttiin myös potentiaalisista tulevista strategioista, mitä medioilla 
saattaisi olla. Tämä kysymys osoittautui kuitenkin hankalaksi, sillä tulevaisuuden 
suunnitelmat ovat vielä mietintäasteella, mitä ei ymmärrettävästi haluttu paljastaa. 
Mediat kuitenkin jakoivat tavoitteitaan tuleville vuosille: Keskisuomalainen ja 
Helsingin Sanomat kertoivat keskittyvänsä digitilausten kasvattamiseen, kun taas 
Ylen tavoite on kasvattaa käyttäjien ajankäyttöä. Lisäksi HS ja Keskisuomalainen 
uskoivat, että vaikka lehtien metodit muuttuvatkin tulevaisuudessa, niin niiden 
sisältö, arvot ja tehtävät pysyvät samoina. 

Jokainen media siis koki, että digiajan tuomat muutokset vaativat uudenlaisia 
strategioita medialta. Nuorten aikuisten sitouttaminen koettiin erityisen tärkeäksi ja 
myös vaikeaksi. Usein sitouttamisen strategioita suunnittelee erilliset ryhmät, kuten 
Keskisuomalaisen digikehitysyksikkö, mutta joskus niihin osallistuu koko toimitus. 
Jokainen media korosti jälleen tiedonkeruun tärkeyttä, sillä verkkoanalytiikalla saa 
paljon tietoa lukijoiden käyttäytymisestä.  

Vaikka strategiat syntyivät usein samankaltaisilla tavoilla, niiden sisältö vaihteli. 
Keskisuomalainen panosti vuorovaikutukseen, palveluiden helppokäyttöisyyteen 
sekä yhteistyöhön nuorten kanssa, brändityöhön ja sisällön yhtenäistämiseen. 
Helsingin Sanomat näki valtikseen työn tarkan strategisuuden ja lukijoita 
kiinnostavan sisällön tuottamisen kokeilujen kautta. Yle puolestaan painotti 
henkilömedioita ja dialogia yleisön kanssa. Lisäksi sekä Yle että Keskisuomalainen 
kumpikin korostivat monimediaisuuden tärkeyttä.  
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7.3 Nuorten aikuisten näkemykset mediakentästä 

 
Viimeiset pääteemat käsittelevät toista kohderyhmääni eli Y-sukupolven nuoria 
aikuisia. Tämä teema toimii peilinä ensimmäiselle, sillä tässä käsitellään nuorten 
aikuisten näkemyksiä nykyajan mediakentässä. Mutta tässä luvussa esiintyvät 
näkemykset vaikuttavat haastateltaviin kuluttajina eivätkä tuottajina, joten vastaukset 
ovat eroavat median edustajien näkemyksistä. Ne ovat myös mielenkiintoisia pitää 
mielessä, kun tarkastelemme itse mediankäyttötapoja luvussa 7.4.  
 

7.3.1 Yleiset näkemykset mediakentästä 

Haastatellut mediankäyttäjät olivat yhtä mieltä siitä, että median asema on noussut 
nykyaikana. Mielipide ilmeni hieman eri sanoin: yksi sanoi, että “tietoa” on nykyään 
paljon, toinen sanoi “median” aseman nousseen, kolmas puhui nimenomaan 
“sosiaalisen median” olevan selvässä nousussa ja neljännen mukaan sekä sosiaalinen 
että perinteinen media on isossa osassa arkipäivää.  

 

“Musta tuntuu et jotenkin semmonen perinteinen media on vielä aika isossa osassa, tai 
sillee että hirveesti porukka tilaa viel Hesaria tai sitte just niinku ihan lehti lehtiä. -- 
Kuitenkin mediat on isossa osassa mut myös se verkkomedia on kans tullu isompaa roolii 
ku mitä se on ollu aiemmin.” (H3) 

 
Vastaajilta kysyttiin, ovatko he havainneet muutosta mediassa tai tiedon määrässä, 
vai onko mediakenttä ollut aina suurin piirtein samanlainen. Tässä kohtaa 
ikäjakaumalla tuntui olevan hieman merkitystä: vastaajista nuoremmat (H1 ja H3) 
eivät ole huomanneet muutosta mediassa, mutta vanhemmat vastaajat (H2 ja H4) ovat. 

 

“Jos mietin vaan omaa elämää, koska mä oon uupunu siihe tiedon määrää nii… viimesen 
10vuotta, mulla se on kytköksissä somen isompaan käyttöön.” (H4) 

“Mä en oo henkkoht huomannu mitä äkillistä muutosta. Miettii nii mitä mä nyt oon, vasta 
muutaman vuoden kattonu maailmaa semmosia silmillä jotka on niinku verrattavissa 
jollai tavalla vartuuneeseen maailmankuvaan.” (H1) 

 
Aiheeseen liittyen haastateltavilta kysyttiin, muistavatko he aikaa ennen internetiä, 
joka on kiistatta suuressa osassa nykyajan mediakenttää. H2 ja H4 sanoivat 
muistavansa ajan hyvin, H3 muisti ajan vain heikosti, kun taas H1 ei juuri muistanut 
aikaa ennen nettiä. Vaikka havainto ei olekaan yleistettävä pienen otannan vuoksi, se 
menee silti yksiin käsityksen kanssa, että myöhemmin syntyneillä on erilainen käsitys 
mediasta ja sen muutoksista. Kuten H1 aiemmin, myös H3 pohti, että havainnot 
median muutoksesta saattaa johtua siitä, että tällaisiin asioihin kiinnittää enemmän 
huomiota aikuisena.  
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[Osaatko ajoittaa, milloin isoimmat muutokset olisi tapahtunut?] “Mä en tarkkaa osaa 
sanoa mut ehkä mitä ite oon nytte… varmaa joku 2015 eteenpäin… nii musta tuntuu et sen 
jälkee on kyl, ehkä sit vaa iteki aikuisena kiinnittää enemmä huomioo sit.” (H3) 

 
Nuorista aikuisista jokainen ilmaisi mielipiteen, että mediaa ja uutisia on nykyään 
liikaa. Tämän vuoksi he kokivat, että kaikkea on mahdoton seurata, mikä johtaa 
priorisointiin ja joskus jopa ahdistukseen. Aihetta käsitellään laajemmin tulevissa 
teemoissa, mutta se on hyvä todeta jo tässä vaiheessa.  

 

“Mä olin Telialla nii mulla oli hyvin paljon aikaa lukea uutisia mut siinä voi tulla ahdistus 
et ei kerkiä päivän aikana lukea Hesarin kaikki uutisia jotka mua kiinnostaa. Totta kai 
tulee sellanen ahdistus et nyt on liikaa juttuja mä en kerkee kaikkia sisäistää tai lukea, en 
tiiä mitä maailmassa tapahtuu.” (H2) 

 
Haastatteluissa uutisten määrään yhdistettiin medianlukutaito. Vastaajilta kysyttiin, 
tuntevatko he käsitteen ja kuinka tärkeänä he sitä pitävät. Nuoret aikuiset yhdistivät 
medianlukutaidon erityisesti lähdekriittisyyteen, mikä on nykyään erittäin tärkeä 
taito. H4 kuvaili medianlukutaitoa “perustaidoksi”, kun taas H2 uskoi, että monilta 
puuttuu nykyään riittävä lähdekriittisyys. H1 korosti, että medianlukutaito on 
erityisen tärkeää sosiaalisessa mediassa (eli “somessa”). Tämä linkittyi H3:n ja H4:n 
kokemuksiin, että sosiaalisessa mediassa tulee nykyään vastaan enemmän uutisia.  

 

“[Medianlukutaito] on yhä tärkempää koska just niinku sanottu somessa voi aika 
vallattomasti levitä kaikenlainen sisältöä ja tiedon oikea alkuperä voi hämärtyä ja aletaan 
luottaa enemmän jakajaan ku alkuperäiseen tuottajaan.” (H1) 

“Facebookissa, sieltäkin tulee paljon enemmän uutisia et kyllä sieltä huomaa sit kans et nyt 
jos miettii nii pakko lisää se et Whatsapp ja Facebook tulee vastaa uutisia ja niitä sitte sitä 
kautta klikkaa, mut siltiki enemmä tulee et lähtee ite lukee uutisia. Mut IG:ssä musta 
tuntuu et siellä ei tuu nii paljon uutisia ku Facebookin tai Whatsappin kautta.” (H3)  

 
Myös nuorten aikuisten haastatteluissa esitettiin erilaisia arvioita perinteisen median 
tulevaisuudesta. H1 näkee perinteisten mediabrändien tulevaisuuden lupaavana, 
vaikka niillä onkin kova paine sopeutua nykypäivään. H2 uskoi, että mediabrändit 
eivät todennäköisesti kuole, vaikka paperille painetun median kohtalo on 
epävarmempi vihreän ajattelun takia. H3 oli hieman pessimistisempi. Hän uskoi että 
internetin vuoksi perinteinen media saattaa olla kuolemassa ja että pienemmät 
mediayhtiöt joutuvat yhdistymään osiksi isompia. H4 oli kahta mieltä: hän piti 
“painetun Hesarin” tulevaisuutta supistuvana, mutta uskoi myös, ettei painettu lehti 
katoa ainakaan pariinkymmeneen vuoteen. Nuorista kolme ilmaisi myös median 
edustajien keskuudessa esiintyvät näkemyksen, että mediakentällä käydään 
eräänlaista selviytymistaistelua. H1, H2 ja H3 uskoivat, että tulevaisuudessa moni 
lehtinimike tullaan lakkauttamaan.  

 

“Jotkut perinteiset journalismin toimijat tulee tippumaan kun ne ei pysty sopeutumaan. Sit 
ehkä nousee jotain uusii tilalle mut on mulla ylipäätään luottamus että tulevaisuus näyttää 
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ihan lupaavalta. Se on vaan sopeutusmishomma, et osaako sopeutuu vai eikö osaa, se 
ratkaisee kuka on 10v päästä pinnalla ja kuka ei.” (H1) 

Lisäksi H2 esitti muutamia näkemyksiä mahdollisista tulevaisuuden mediamuodoista. 
Hän korosti vastauksissaan paljon digitalisaatioon tuomia mahdollisuuksia, joita 
median tulisi osata hyödyntää. Hän nimesi valideiksi vaihtoehdoiksi livelähetykset, 
interaktiivisuuden ja myös VR-teknologian.  

“Miksei sulla vois olla vaikka tulevaisuudessa VR-lasit päässä ja sulla on lehti siinä ja 
selaat sitä?” (H2). 

7.3.2 Nuorten aikuisten mediasuhde 

Seuraavaksi tarkastellaan nuorten aikuisten henkilökohtaisempia mielipiteitä sekä 
heidän suhdettaan mediaan. Vastaajilta kysyttiin haastattelun aikana, millaiseksi he 
itse mieltävät suhteensa mediaan. Kuten odottaa saattaa, vastaukset olivat hyvin 
erilaisia. H3 arvioi olevansa mediariippuvainen, H4 kertoi olevansa hyvin 
mediakriittinen, H1 kuvasi suhdettaan tasapainoiseksi ja H2 näki suhteensa olevan 
vaihteleva, riippuen kyseessä olevasta mediasta. Sekä kysymykset että vastaukset 
ovat varsin abstrakteja, mutta ne saattavat nousta kiinnostaviksi, kun myöhemmin 
analysoidaan nuorten aikuisten kulutustottumuksia.  
 
Haastattelussa käsiteltiin myös spesifimmin haastateltavian suhdetta Suomen 
perinteiseen uutismediaan. Heiltä kysyttiin ensiksi, kuinka tärkeäksi he kokevat 
uutisten lukemisen nykypäivänä. H2, H3 ja H4 kokivat sen hyvin tärkeäksi. Heidän 
mukaansa on tärkeää seurata aikaa, tietää mitä maailmassa tapahtuu ja kyetä 
keskustelemaan asioista muiden kanssa. H4 korosti uutisten lukemisen tärkeyttä 
erityisesti asiantuntijatehtävissä. Sen sijaan H1 uskoi, että uutisten seuraaminen on 
enemmän mielenkiinnon kysymys.  

 

“[Kuinka tärkeää on seurata uutisia?] No mä ajattelen et se on, ei oo mitenkää 
objektiivisesti niin tärkeetä. Mä aattelen et se on enemmän semmonen mielenkiinnon 
kysymys, jos ihminen haluu olla perillä maailman tapahtumista nii se on hienoo, mut mä 
en mitenkää ajattele et mä en vois elää hyvää elämää jos en seuraa uutisia. Mut totta kai se 
on, vaik demokratian näkökulmasta tärkeetä et me tiietään mitä täällä tapahtuu.” (H1) 

 
Aiheesta jatkettiin kysymällä, mikä on uutismedian tärkein tehtävä ja suoriutuuko 
Suomen media siitä kiitettävästi. H1:n mukaan uutismedian tärkein tehtävä on auttaa 
lukijoita ymmärtämään maailmaa. H2 sanoi, että uutismedialla on vastuu kertoa mitä 
maailmassa tapahtuu, ja sen tärkein tehtävä on “haastaa” valtaapitäviä. H3:lle tehtävä 
on jakaa luotettavaa ja ajankohtaista tietoa, ja vastaavasti H4 nosti esiin luotettavan 
tiedon välityksen sekä ihmisten sivistämisen. Jokainen vastaaja koki, että Suomen 
media täyttää tehtävänsä, jopa mediakriittiseksi julistautunut H4. Kaikki 
haastateltavat myös uskoivat, että Suomen media on luotettava.  

 

“[Mikä on Suomen median tärkein tehtävä?] No kyl se on mulle varmaan se että 
ymmärtäis vähä enemmän et minkälaisessa maailmassa me eletään. Et pystyy ite tekee 
omii valintoja paremmin ku tietää vähä millan tää paikka on.” (H1) 
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“[Onnistuuko Suomen media tehtävässään?] Joo kyllä se onnistuu. En mä usko että 
Suomessa pimitettäis jotai asioita. Toki on asioita, jos vaikka miettii maailmanpolitiikka-
tilannetta, kaikista asioista ja näkökulmista ei kerrota niin paljon, mutta en mä usko että 
esimerkiksi pimitettäis mitää tietoa tai muuta.” (H4) 

“[Näätkö, että Suomen media on luotettava?] Nään. Kyllä, ehdottomasti. En nää mitään 
syytä kyseenalaistaa.” (H2) 

 
Edellisten havaintojen lisäksi vastaajat toivat esiin asioita, mistä he kritisoisivat 
mediaa, vaikka niihin pääpiirteittäin luottavatkin. H1 nosti esiin aiheita, joista media 
uutisoinut liiaksi. Tällainen esimerkki oli muun muassa COVID-19 -pandemia, josta 
uutisoitiin erittäin paljon vuonna 2020. H2 täsmensi, että vaikka median onkin 
haastettava vallanpitäjiä tarpeen mukaan, median ei tulisi “etsimällä etsiä” 
sensaatioita esimerkiksi poliitikkojen huonoista väleistä. H4 taas ehdotti, että media 
voisi moderoida paremmin sosiaalisessa mediassa jaettujen uutisten kommentteja.  

Perinteistä mediaa siis arvostettiin merkittävästi otannan sisällä. Sen sijaan 
sosiaalisesta mediasta ilmeni vahvasti eriäviä mielipiteitä. H3 ja H4 kertoivat 
suosivansa sosiaalista mediaa, mutta H1 koki somen enemmän uhkana kuin 
mahdollisuutena. Hänen mukaansa sosiaalinen media häiritsee keskittymiskykyä, 
mutta sitäkin enemmän hän kokee kuplittumisen suurena uhkana.  

 

 “Mä tavallaan nään somessa kuplittumisen todella suurena uhkana. Siis sillee että jossain 
vaikka somen ryhmässä jaetaan uutisssiältöäjä nii ne ei välttämätät kohtaa semmosta 
tervettä kritiikkiä tai semmosta missää kohtaa ja sit tavallaa subjektiiviset näkökulmat voi 
nousta objektiivisiksi totuuksiksi sellaisessa porukassa.” (H1) 

 
H2 oli samoilla linjoilla kuin H1. Myös hän piti kuplautumista ongelmana ja mainitsi 
MV-lehden esimerkkinä tästä. Hän korosti kuitenkin enemmän aiheen teknologista 
puolta. Haastateltavalla oli paljon mielipiteitä algoritmeistä: hänen mukaansa niissä 
on hyvät puolensa, mutta niitä voi myös käyttää pahaan. Tällaiseksi digitalisaatioon 
huonoksi puoleksi H2 nosti informaatiovaikuttamisen. 

 

“Informaatiovaikuttaminen, tulee olemaan ase seuraavat vuosikymmenet. -- Se on 
Facebookissa ollu aika aktiivista varsinkin sillon... ku Trump voitti vaalit. Sitä ois käytetty 
nimenomaan tässä vaikuttamisen välineenä. Muun muassa näkyy nyt tuona että mitä  
uutisia sitä ihmisille filtteröityy nii on justiin se että uutiset, oli ne totta tai ei, nii ehkä 
semmoset että eivät välttämättä kestä päivänvaloa.” (H2) 

  
Haastateltavilta kysyttiin myös sitoutumisen tunteesta, eli onko heillä mitään mediaa, 
mistä he eivät voisi luopua. H1 ja H2 kertoivat olevansa kiintyneitä tiettyihin 
palveluihin, mutta uskoivat myös, että voisivat luopua niistä mikäli sopiva vaihtoehto 
ilmaantuisi. H3 arveli, että ei voisi luopua Spotifystä tai Whatsappista, korostaen 
erityisesti Whatsappia. H4 ei kokenut mitään brändiä tai mediaa tärkeäksi itsessään, 
sillä kaiken voi korvata vastaavanlaisella palvelulla. Lisäksi sekä H2 että H3 lisäsivät, 
että eivät voisi luopua uutisista ylipäänsä.  
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“[Onko mitään mediaa, mistä et voisi luopua?] Twitchiä mielessäni pyöritän, kyllä 
varmasti voisin mutta tuli etittyä joku korvaava tuote tilalle. Mut olis ihan kauheeta jos 
uutisia ei vois lukea, jos kaikki tämä mahdollisuus vietäisi sulta pois. Mieti nyt semmonen 
tilanne, no, tietytsi jos eläis jossai propaganda-valtiossa niin ei osais kyseenalaistaa sitä 
mitä syötetää.” (H2) 

“[Onko mitään mediaa, mistä et voisi luopua?] Musta tuntuu et pakko sanoo et Spotify ja 
Whatsapp ja oikeesti kyl se niinku… et mulla pitää olla yks uutissovellus mistä lukee 
jotain.” (H3). 

Vaikuttaa siltä, että nuorten aikuisten mediankäyttötapoja ohjaa heidän mediasuh-
teensa. Jokaisen haastateltavan mielestä median asema on noussut digiaikana, mistä 
syystä he kokevat mediaa olevan liikaa. Toisin kuin median edustajat, vastaajat eivät 
olleet yhtä mieltä siitä, milloin muutokset ovat tapahtuneet. Haastateltavat suhtautui-
vat varsin skeptisesti saatavilla olevaan sisältöön, sillä jokainen korosti lähdekriitti-
syyden tärkeyttä nykyajan mediakentässä. Tämä johtaa joidenkin mielestä kupliutu-
miseen ja informaatiovaikuttamisen leviämiseen, mitkä nähtiin ongelmallisena.  

Mielipiteet uutisten tärkeydestä vaihtelivat hieman. Tutkimushenkilöistä kolme 
piti uutisten seuraamista hyvin tärkeänä, mutta yksi piti sitä enemmän mielenkiinnon 
kysymyksenä. Kaikki kuitenkin ilmaisivat luottavansa Suomen perinteisiin medioihin, 
erityisesti Yleen ja Helsingin Sanomiin, ja uskoivat, että ne suoriutuvat tärkeimmistä 
tehtävistään kiitettävästi. Kuitenkin Suomen media keräsi myös kritiikkiä. Vastaajista 
yksi koki, että suurista uutisaiheista kuten koronasta puhutaan liikaa, kun taas toista 
ärsytti, mikäli lehdistö yrittää ”etsimällä etsiä” sensaatiomaisia uutisia.  

Nuoret aikuiset eivät osoittaneet suuria merkkejä sitoutuneisuudesta haastatte-
lussa. Vastaajista yksi kertoi, että ei voisi luopua Spotifystä ja Whatsappista, mutta 
kaikki muut uskoivat, että voisivat korvata jopa suosikkipalvelunsa toisilla. Lisäksi 
kaksi haastatelluista kertoi, että eivät voisi luopua uutisista ylipäänsä.  

 

7.4 Nuorten aikuisten mediankäyttötavat 

 
Viimeinen pääteema on nuorten aikuisten mediankäytön tavat sekä tapojen 
kehittyminen. Teema on nostojen määrän perusteella selkeästi tutkimuksen suurin, 
sillä se on mahdollisesti tutkimukseni tärkein, minkä lisäksi jokaisella haastateltavalla 
oli jaettavanaan runsaasti näkemyksiä teemaan.  
 

7.4.1 Mediankäyttötavat nykyään 

 
Mediamuotoja ja -sovelluksia on nykyään loputtomasti, joten niin on myös niiden 
käyttötapoja. Jopa näin pienessä otannassa näkyi selkeitä eroja kohderyhmän 
mediankäyttötavoissa. Kuten sanottua, tulosten perusteella ei voi tehdä yleistyksiä, 
mutta niiden avulla voi tunnistaa erilaisia tarpeita ja mieltymyksiä. Tässä alateemassa 
keskitytään vastaajien tämänhetkisiin tapoihin, eli niissä ei huomioida esimerkiksi 
vastaajien tapoja nuorempana.  
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Heti alkuun kävi selväksi, että vastaajilla on ikään kuin kaksi tasoa 
mediankäytölleen: mediat, joita he käyttävät pääsääntöisesti ja mieluiten; sekä mediat, 
joita he käyttävät toisinaan, satunnaisesti ja usein tietyssä tilanteessa. Näiden lisäksi 
jotkut mainitsivat medioita, mitä he eivät käytä ollenkaan, mutta ne eivät kuulu 
tutkimukseni kiinnostuskohtiin. Esimerkiksi H1 kertoi suosivansa tietokonetta 
välineenä, tekstiä muotona ja joko painettua lehteä tai Ylen nettisivua lähteenä. 
Uutisensa hän saa mieluiten menemällä suoraan Ylen nettisivulle ja lukemalla 
artikkeleita sieltä. Kuitenkin hän myös kuuntelee silloin tällöin podcasteja, seuraa 
joitakin vlogeja ja katsoo TV:tä käydessään perheensä luona. Nämä toissijaiset tavat 
riippuvat usein tilanteesta. Tämä on loogista, kun huomioi median määrän nykyään: 
ei ole todennäköistä, että mediankulutustavat olisivat yksinkertaisia tai yksioikoisia. 

Toisena esimerkkinä H3 suosii ensisijaisesti puhelinta ja sen sovelluksia 
kuluttaessaan mediaa. H3 listasi suosikkisovelluksikseen Whatsappin, Instagramin, 
Helsingin Sanomat, Iltalehden, Spotifyn, Bookbeatin ja HBO:n. Myöhemmin hän 
kertoi äänikirjojen olevan varsin uusi lisäys hänen tapouhinsa, sillä ennen hän luki 
enemmän kirjoja. Myös hän lukee uutisia eniten hakeutumalla niiden pariin, mutta 
sen lisäksi hän saa toisinaan linkkauksia ja suosituksia ystäviltään. Haastateltava 
sanoi myös, että ei käytä TV:tä tai radiota juuri ollenkaan, ei edes satunnaisesti.  

 

“Mä katon ihan niinku television uutisia satunnaisesti, se on erityisesti ehkä kun mä käyn 
vanhempien luona mis mä käyn varmaa kuukausittain nii siel tulee välis kattoo tv-uutisia 
koska se on vähä niinku mun vanhemmille ja pikkuveljelle semmonen tapa et ne kattoo 
niitä nii sit kiteki tulee katottuu niitä.” (H1) 

“Mä käytän siis, no mulla on Whatsapp, sit Instagram, sitten varmaa kans Helsingin 
Sanomien ja Iltalehden sovellukset. Mullon hrveesti sovelluksii, mut varmaa niinku noin 
on niit tärkeimpii. Sit toki Facebook, sit, ootas… Emmä tiiä lasketaanko Spotify ja nää 
toho… No sit pitää sanoo et Spotify ja Bookbeat ja HBO. Ne on niinku kaikista mitä eniten 
käyttää. -- Kyl se on siis Whatsapp mitä kuluttaa kaikista eniten.” (H3) 

 
H2 korosti usein suosivansa Helsingin Sanomia uutisten lähteenä, useimmiten 
älypuhelimen kautta, mutta hän osoitti myös mieltymystä visuaaliseen mediaan. 
Haastattelun alkupuolella H2 kertoi katsoneensa jalkapallon MM-kisat pelkästään Yle 
Areenasta, ja kuvaili Areenaa “tapana, jolla mediaa tulisikin tehdä”. Hän mainitsi 
katsovansa paljon TV:tä, erityisesti vapaa-aikanaan, ja kohotti Twitch-videopalvelun 
mahdollisesti eniten käyttämäkseen kanavaksi. Twitchin valttina oli se, että sen pystyi 
laittamaan pyörimään samalla kun tekee jotain muuta, vaikkapa töitä. Lisäksi H2 
sanoi, että katsoo säännöllisesti 4chan-sivua etsiessään kansainvälisiä uutisia. 
Toissijaisia tapoja H2:lla olivat sekä podcastit että radio - radiota hän kuuntelee 
lähinnä autolla ajaessaan.  

 

“Esimerkiksi viime jaliksen MM-kisat mä hyvin pitkälle katoin vaa Yle Areenan kautta, en 
mistää TV-lähetyksistä ja niin sen pitäs mennäkin, sulla pitää olla se… jos heillä on 
tämmönen kyky näyttää kaikki ja mahis näyttää kaikki pelit nii näyttäkää ja antakaa meille 
mahis kattoa sillon kun me halutaan, siihenhän se maailma on nykyää menossa, että ei 
niinku, ketää ei leimata siihen television ääreen vaan saat ite päättää mitä ja millon sä 
katot.” (H2) 
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H4:n ylivoimaiset suosikit olivat älypuhelin ja sitä kautta “nettimedian” käyttö. H4 
listasi tärkeimmiksi medioikseen Instagramin, Whatsappin, Youtuben, Netflixin ja 
Redditin. Lisäksi hän mainitsi kuuntelevansa joko radiota tai podcasteja ajaessaan ja 
käydessään kuntosalilla. Haastateltavan mediankäyttö painottui siis enimmäkseen 
viihteeseen, mutta hän kertoi myös lukevansa uutisia säännöllisesti joko googlaamalla 
tai eri uutissivujen kautta.  

Haastattelussa puhuttiin myös mediaan liittyvästä ajankäytöstään. Vastaajilta 
kysyttiin kuinka paljon aikaa he arvioivat käyttävänsä kaiken median parissa, mikä 
on heidän suosimansa vuorokauden aika, ja mikä on heidän “ensikosketuksensa” 
mediaan tavallisena päivänä. H1 uskoi käyttävänsä noin 2–3 tuntia päivässä, ja että 
noin kolmasosa kaikesta käytöstä on Youtuben katsomista. Hänen ensikosketuksensa 
on Whatsapp-viestien lukeminen aamulla, mutta eniten hän kuluttaa mediaa illalla, 
kun muut päivän työt on tehty. H2 arvioi käyttävänsä parisen tuntia päivässä, joskin 
taustalla pyörivä Twitch moninkertaistaa määrän. Myös H2 suosii iltaa ja iltapäivää, 
mutta hänen ensikosketuksensa mediaan on Helsingin Sanomien sovellus, mitä hän 
selaa aamukahvinsa yhteydessä. H3, joka kuvaili itseään aiemmin 
“mediariippuvaiseksi” kertoi kuluttavansa 4–7 tuntia päivässä eri medioihin. Hänen 
ensikosketuksensa on Whatsapp-viestien selaaminen suoraan sängystä, ja myös 
hänen kulutuksena painottuu iltaan. H4:n arvio oli laajin, sillä hän kuluttaa mediaa 
tavallisesti 4–5 tuntia päivässä, mutta joskus kiireettöminä päivinä median parissa 
saattaa mennä jopa 12 tuntia. Hän kertoi katsovansa päivittäin aivan ensimmäiseksi 
erilaisia sosiaalisen median kanavia, mutta hänen median kulutuksensa jakaantui 
pitkin päivää tietyn ajankohdan sijaan.  

 

“[Käytän mediaa] ihan koko päivän. Aloitan aamun sillä, AINA ennen ku nousen sängystä 
mä vähintää puoli tuntia käytän median parissa. Aamuherätyksen siinä ja sitten mietitään 
vaikka työpäivää nii töissä pelaan joka ikinen välitunti ja ruokatauko, aina kun kehtaan 
niin on känny kädessä. Jos ei mietitä korona-aikaa nii illalla olis treenejä ja aktiviteetteja, 
mut sit taas ennen nukahtamista selaan somet ja katon kissavideoita tai Overwatch-
streameja tai muuta.“ (H4) 

 
Haastateltavilta kysytitin myös heidän kriteereistään ja syistä valita mediansa. Neljän 
vastaajan joukossa oli myös päällekkäisyyksiä, mutta yksikään kriteeri ei toistunut 
jokaisessa haastattelussa. Vastaajista jokainen ilmaisi, että mediaa on nykyään liikaa, 
mikä on johtanut median tarkempaan valikointiin. Mahdollisesti tärkein kriteeri tässä 
oli sisällön liittyminen omiin mielenkiinnon kohteisiin, sillä vastaajista kolme 
mainitsivat sen. Muita toistuvia teemoja olivat vastuullisuus, ajankohtaisuus, 
käytännöllisyys tai helppous ja “laadukkuus”, joista kukin oli tärkeä kahdelle 
vastaajalle.  

H1 kertoi suosivansa mediaa, joka on ajankohtainen, tarjoaa uutta näkökulmaa 
ja kuuluu hänen mielenkiintonsa kohteisiin. Kuitenkin aina hän ei ole yhtä tarkka – 
esimerkiksi jääkiekkouutisia hän lukee mielellään myös “vähemmän laadukkaista” 
julkaisuista.  

Vastuullisuuden lisäksi H2 mainitsi pitävänsä teknologiaa hyödyntävästä 
mediasta, kuten Twitchistä ja Yle Areenasta, minkä lisäksi hän kertoi “olevansa 
naimisissa” Helsingin Sanomien kanssa. Lehti tuli H2:n perheeseen hänen ollessaan 
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nuori ja hän on aina pitänyt sitä laadukkaana, joten suhde mediaan on pysynyt 
vuosien läpi.  

 

“Mut mä sanoisin että olihan se nyt niinku massiivinen sillon kun isä vaikka tilas 
Hesarinja tuli tuota paksu lehti kotia. Mä ajattelin että jos tommonen saadaan aikaan niin 
voisin kuvitella että tuo on niinku lehdistä suurin ja tietävin ja paras. Se on niinku… se on 
tehnyt joitakin Nyt-liitteitä joskus kun on ollu ilmasia jaksoja niin se teki mulle sen helpon 
ratkaisun sen puolesta, en mä niitä olis nähny jos ei olis ollu tilausta. Pari semmosta hyvää 
ku luki nii mulla nousi luottamus että tällä varmasti on mulle jotai tarjottavaa. Ja se on 
nimenomaan Hesari kun sen kanssa on ollu naimisissa siitä asti. En mä niinku… ei missää 
muissa lehdissä oo mitää huonoa mut mä maksan siitä ja se vähäinen aika mitä päivässä 
voin nii se tulkoon sitten sieltä.” (H2) 

 
H3:n tärkeimmät kriteerit olivat käytännöllisyys, ajankohtaisuus ja laajuus. 
Käytännölliseksi mediaksi hän kuvasi Instagramia, minkä avulla pystyy sekä 
jakamaan informaatiota että viestittelemään kaverien kanssa helposti. Sen sijaan hän 
ei koe Snapchatia käytännölliseksi, sillä sen julkaisut ovat lyhytikäisiä ja usein 
pelkästään humoristisia.  

H4 kuvaili tärkeimmäksi kriteerikseen visuaalisuutta, sisällön ytimekkyyttä ja 
käytön helppoutta, mikä johtuu vaihtoehtojen yltäkylläisyydestä. Mutta H4 sanoi 
myös, että etsiessään tietoa hän suosii tieteellisyyttä, eli sellaisia lähteitä, joissa on 
tutkimustietoa taustalla. Lisäksi haastateltava mainitsi arvomaailmansa ja 
mielenkiintojen kohteidensa ohjaavan mediankäyttöään. Muista hieman poiketen H4 
sanoi lukevansa mielellään algoritmien luomia uutissyötteitä. Muut, erityisesti H2, 
kokivat tällaiset algoritmit usein uhkaavina.  

 

“Mä en tiiä mitä se kertoo musta mitä se mulle ehdottaa mut tulee kyllä kaikennäköstä 
niillä algoritmeillä. Mä yritän laajentaa sen ulkopuolelle et mitä sieltä tulee. En mä kyllä… 
niitä on ihan kiva selata mitä Facebook tai Instagram tai känny ehdottaa, et joo, tulee 
selattua, mut sen lisäks mä haen tietoa ulkomaalaisilta uutissivuilta ja joskus selaan 
huvikseni niitä” (H4) 

“Näitä voidaan käyttää aseena, ja sit kanssa emmä nyt tiedä mihin, hyvään tietysti, mut jos 
niitä käytetään tommoseen että informaatiovaikuttamiseen ja tuohon nii ei se todellakaan 
hyvää tiedä. Että algoritmit on varmasti hyvä jos niillä tehdään jotain hyvää, mut 
tuollaisissa tapauksissa se ei oo hyvä juttu. Nimenomaan et valikoituu sisältöö sen 
perusteella että mitä halutaan, mitä sä haluat lukea, sun uutisvirtaan ei valikoidu mikään 
ku mikä jo tukee sun aikaisempia ennakkoluuloja ja näin ja vahvistaa vain niitä. -- Oikein 
käytettynä varmasti hyvä asia, mutta valitettavasti tuo on saanu aika ison ja se on tota asia 
meikäläisen mielessä että mihin sitä on käytetty” (H2) 

 
Jokaiselta vastaajalta kysyttiin, vaikuttaako ystävien ja perheen mediankäyttötavat 
heihin itseensä. H1, H2 ja H4 kokivat, että läheisten tavat eivät vaikuta heihin, vaikka 
he kuuntelevatkin suosituksia ja avaavat esimerkiksi linkattuja uutisia. H4 arvioi 
myös, että kotipaikalla ja koulutuksella voi olla paljon merkitystä omille 
mediankulutustavoille. Muista eroten H3 uskoi, että kaverien käyttötavat ja 
suositukset vaikuttavat paljonkin hänen omiin tapoihinsa.  

 



58 
 

“Kyl musta tuntuu et kavereiden medianäyttö vaikuttaa paljon siihen et mitä siis seuraa ja 
mitä tutkii ja millasii käyttäjää alkaa seuraa vaika kavereiden vaikutuksesta.” (H3) 

“Niinku niin no miksei työyhteisössä muutenkin toimiminen, onhan se ihan päivänselvää 
että ”hei ootko kuulut siitä” ja tällä lailla, siinä joutuu niin tiiviiseen yhteisöön varsinkin 
kun ollaan monta vuotta samalla timillä. Se oli varsinkin Telialla kun meillä oli oma irc-
kanava, tai toimiston sisäinen irc, nii sitten siellä on jokaisella tiimillä omat kanavat jos 
semmosen haluaa perustaa nii onhan se semmosta että kaikkihan siellä lukee uutisia 
varsinki niitä iltalehtiä ja niitä linkkaillaan toisille että ”ootteko lukenu tätä” (H2) 

“No mä sanoisin et tääkin liittyy koulutukseen. Jos oisin itse menny ammattikouluun ja 
eläny aina samoilla kulmilla nii eiköhän ne ois aika samoilla linjoilla menny ku 
vanhemmilla. Sanoisin että se oman näköpiirin ajattelutavan laajentuminen on ollu syy 
että saa enemmän perspektiiviä asioihin. Ja sitten että ettii tietoa kun perus Ilkka-
Pohjalaisesta joka tulee aamulla selattua läpi. Jos vaikka mietin omaa äitiäni nii se on just 
sellanen et se aamulla ensimmäisenä hakee lehden ja lukee sen – tai ainakin selaa – versus 
minä, joka selaa sen Instagram-stoorin nii se on ihan eri juttu.” (H4) 

 
Nuorilta aikuisilta kysyttiin medianlukutaidosta ja sen tärkeydestä. Kaikki tunsivat 
käsitteen ja pitivät sitä hyvin tärkeänä nykyään. Tämän lisäksi vastaajilta kysyttiin 
epäsuorasti heidän omasta lähdekriittisyydestään, esimerkiksi kysymällä, onko heillä 
tapana tarkastaa lukemiaan uutisia toisista lähteistä. H1 ei juuri tarkasta uutisia eri 
paikoista, H4 tekee sitä joskus, kun taas H2 ja H4 tekevät sitä säännöllisesti. H2 
perusteli tätä kertomalla esimerkkitapauksen, jossa 4chanissa keskitty valeuutinen 
levisi valtavirtamediaan. Lisäksi H3, joka lukee usein linkattuja uutisia, kertoi 
tarkastavansa aina etukäteen, mistä uutinen on linkattu.  

Haastatteluissa puhuttiin vastaajien halukkuudesta maksaa mediasisällöstä. H2, 
H3 ja H4 kertoivat maksavansa erilaisista viihdesovelluksista, esimerkiksi Spotifystä, 
Netflixistä ja Bookbeatista. H2 ainoana maksaa myös uutisista, nimittäin Helsingin 
Sanomien digitilauksen. H1 oli ainoa, joka ei maksa minkäänlaisia mediamaksuja tällä 
hetkellä. Hän perusteli tilannetta sanomalla, että hän voisi kyllä maksaa mediasta, 
mutta tällä hetkellä hänen ei tarvitse internetin ja kirjastojen ansiosta. Kaikilta paitsi 
H2:lta kysyttiin, voisivatko he mahdollisesti maksaa vapaahetoisia lahjoitusmaksuja 
uutismedialle, kuten The Guardian -lehden kanssa on mahdollista. H1 ja H3 
suhtatutuivat myönteisesti ajatukseen. Sen sijaan H4 sanoi, että ei halua maksaa 
uutisista siinäkään tapauksessa, sillä hän kokee, että ihmisillä pitäisi olla oikeus saada 
tietoa.  

Älypuhelimet nousivat usein keskustelunaiheeksi, ja vastaajat kuvailivatkin 
erilaisia suhteita älypuhelimiinsa. H2, H3 ja H4 kertoivat puhelimiensa toimivan 
heidän pääasiallisena mediankäytön kanavanaan, mutta puhelimista esiintyi myös 
negatiivisia mielipiteitä. H2 sanoi, että toivoisi voivansa olla enemmän ilman 
kännykkäänsä. Hän ei pidä siitä, että saa ilmoituksia pitkin päivää, mutta kännykkää 
tarvitaan usein työelämässä, mistä syystä se on pidettävä mukana. Sen sijaan H1 sanoi 
olevansa toisinaan tietoisesti ilman kännykkää, sillä hänkin kokee sen joskus 
häiritseväksi. Toisessa tilanteessa H1 kuvaili älypuhelinta epäkäytännölliseksi käyttää. 
Myös H3 totesi jättävänsä joskus kännykkänsä pois ulottuvuudeltaan, mikäli hänelle 
tulee “some-ähky”. Sen sijaan H4 kertoi käyttävänsä kännykkäänsä pitkin päivää, 
vaikkakin joskus viettäessä aikaa muiden kanssa hän laittaa sen tietoisesti sivuun. 
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”[Ei siis ole vaikeaa olla ilman kännykkää?] No ei todellakaan. Musta tuntuu välillä et kän-
nykkä pikemminkin häritsee mua elämästä tällä hetkellä ja se ehkä enemmän vituttaa mua 
ku antaa jotain. Siis sillee et mä inhoon sitä ku se kilisee, ihmisillä on jotai asiaa. Siis en mä 
inhoo ihmisiä, mä inhoon sitä et mä en voi keskittyy johonki asiaan kerralla ku tavallaa 
mun ajatus vaikka yhteydenpidosta on se, et mä ennemmi vaikka soittelen ihmisen kans 
pari kertaa viikossa et oikeesti istahtaa alas, juttelee vaikka tunnin. Ja se on kiva. Sen sijaa 
et ois monta kertaa päivässä koko ajan vähä kirjottelee viestiä, mä en siitä tykkää kau-
heesti. Ja sit jos vaikka toi uutisten lukeminen nii et mä koe et mun pitäs monta kertaa päi-
vässä päästä nihin käsiks, vaan tavalla set jos mä ninku vaikka muutaman kerran viikos 
käyn kirjastossa, ylen sivulla, nii mä koen et se antaa mulle tavallaan sitä mitä mä kaipaan 
uutisilta.” (H1) 

”Mut täytyy sanoa et se pitää tietoisesti tehdä se päätös että nyt pistän puhelimen pois. 
Koska mä oon just sellanen tyyppi että kun oon ylioiston luennolla niin näprään koko ajan 
puhelinta, omassakin opetuksessa, varsinkin jos opetan aikuisia, niin saatan räplätä mun 
puhelinta. Et sit mun pitää tehdä se et ”okei nyt mä laitan sen pois.” (H4) 

 
Haastattelujen loppupuolella vastaajilta kysyttiin, minkälaista mediaa he 
todennäköisesti käyttävät tulevaisuudessa. Tämä on ainoa aihe, johon saatiin sama 
vastaus: jokainen arvioi käyttävänsä tulevaisuudessa paljolti samantyyppistä mediaa 
kuin nytkin. Ainoa poikkeus oli H2, joka lisäsi, että haluaa myös kokeilla uudenlaisia 
mediamuotoja, joita todennäköisesti keksitään. Hän antoi esimerkkinä aiemmin 
mainitsemansa VR-teknologian. 
 

7.4.2 Mediankäyttötapojen kehitys 

Alateemoista viimeinen on nuorten mediankäyttäjien mediankäyttötapojen kehitys. 
Tässä aiheessa on joitain samankaltaisuuksia edelliseen, mutta sillä on eroteltu 
vastaajien entiset tavat sekä tapojen kehitys. Kuten Vodanovich ja muut (2010, 260) 
sanovat, ajalla voi olla merkitystä sitoutuneisuuteen ja mediankäyttötapoihin, joten 
sitä on mielekästä tarkastella erikseen. 

Haastateltavat kuvailivat mediankäyttönsä historiaa kertomalla miten se alkoi ja 
miten se on kehittynyt. Esimerkiksi H1 muisteli alkaneensa seurata uutisia ollessaan 
11-vuotias, koska Kreikan kriisi oli tuolloin vahvasti esillä uutisissa. Nuorempana hän 
kertoi lukeneensa paljon Iltalehteä ja Ilta-Sanomia, jotka auttoivat häntä viihtymään 
median parissa. Lisäksi hän katsoi toisinaan televisiota perheensä kanssa. Sittemmin 
hänen tapansa kehittyivät monipuolisimmiksi, esimerkiksi podcastien, 
Madventuresin ja muiden printtilehtien suuntaan. H1 on pari vuotta käynyt 
kirjastossa lukemassa uutisia, mutta se tapa on jäänyt vähemmälle koronapandemian 
vuoksi.  

 

“Toki mä oon nyt asunu kohta 2v omillani, se on vähentäny mun tv-uutisten katsomista 
kun siinä ei oo sitä sosiaalista konventiota enää, kun enää asu samassa taloudessa 
semmosten ihmisten kanssa jotka katsoo uutisia päivittäin. (H1) 

 
H3 taas kertoi, että alkoi käyttää erilaisia viihdesovelluksia saatuaan älypuhelimen 
noin 13-vuotiaana. Kiinnostus uutisiin syntyi myöhemmin lukiossa, sillä H3 haaveili 
äidinkielen lukemisesta yliopistossa. Aihetta opiskellessaan hän luki paljon erilaisia 
tekstilajeja, mukaan lukien uutisia, ja piti niitä kiinnostavana.  
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Haastattelussa kysyttiin, ovatko vastaajat lakanneet käyttämästä mitään mediaa, 
mitä käyttivät aktiivisesti jossain vaiheessa. H1 ja H3 sanoivat, että eivät ole 
varsinaisesti lopettaneet mitään. Sen sijaan H2 on lopettanut sekä Mikrobitin että 
Muropaketin lukemisen, kun taas H4 kertoi luopuneensa TV:n katselusta ja 
Twitteristä. H2 perusteli valintaansa sekä mainittujen medioiden kuin oman elämän 
muutoksilla, kun taas H4 kuvaili kyllästyneensä Twitterin ilmapiiriin.  

 

“[Onko medioita, joita olisit lakannut seuraamasta?] No ei, ei varmaa. Kyl semmone mitä 
mä oon joskus seurannu, nii kaikkee enemmän tai vähemmän epäsäännöllisesti seuraan 
enemmänki” (H1) 

“Hirveesti mä luin joskus näitä Edome tai dome.fi mä en tiiä mille nimellä se on nyt, se on 
joskus ollu Muropaketti. Siellä oli peliarvosteluita, peliuutisia, peleihin liittyvä kaikki, 
tietotekniikkaa, tietokoneisiin ja näytönohjelmiin, kaikennäkösii PC-komponentteihin 
liittyviä uutisia. Ne tuli koluttua niinku joka päivä ihan alusta loppuun. -- Sitten ku se 
muuttu nii ”Muropaketiks” taas mä en tiiä, ei sille ollu mitää syytä mutta se vaan sitten mä 
en enää lukenu. Et en tiiä olisko ollu toi mun harrastus rugby, siihen rupes laittaa nii 
paljon aikaa ni mä en sit enää pelannu yhtäkkii nii paljon nii nii tota, ei halunnu nähdä, 
käänsi selkänsä sille että ”Mä en pysty pelata noita pelejä nii parempi etten nää kuinka 
hienoja pelejä”, ei ollu tarpeeks hyvä kone tai vastaavaa. (H2)  

 
Yllä olevassa sitaatissa H2 kuvailee uuden harrastuksen ja sen aiheuttaman 
ajanpuutteen vaikuttaneen hänen mediankäyttöönsä. Tällaiset elämäntilanteen 
muutokset olivatkin yleinen syy mediakäytön muutoksille. Jokainen haastatelluista 
kuvaili jonkinlaista elämänmuutosta, mikä vaikutti myös heidän 
mediankulutukseensa. Esimerkiksi H1 lakkasi katsomasta televisiota muutettuaan 
pois vanhempiensa luota. H3 sanoi suosineensa pitkään tekstipohjaista mediaa, mutta 
opiskelijavaihtoon lähteminen sai hänet hankkimaan äänikirja-sovelluksen, mikä 
sittemmin muuttui kestosuosikiksi. H4 uskoo elinympäristön vaikuttaneen 
mediankäytän muutokseen. Hän toi näkemyksen uudestaan esiin todetessaan, että 
hänellä jäi uutisten lukeminen vähemmälle sen jälkeen, kun hän muutti pois kotoa. 
H2:lla oli mainita muutama esimerkki, mukaan lukien yllä mainittu rugbyn 
aloittaminen. Hän kertoi myös, että työllistymistä seurannut parempi taloudellinen 
tilanne sai hänet tilaamaan Helsingin Sanomat pitkällisen mietinnän jälkeen. Ja vaikka 
H2 aiemmin sanoi, että tuttujen mediankäyttötavat eivät vaikuta hänen omiin 
tapoihinsa, hän sanoi tässä vaiheessa, että siirtyminen sekä yliopistoon että 
työelämään olivat suuria vaikutteita.  

 

“Mutta siinähän tietysti joku muu on sitä tilannu sitä lehtee minulle, en minä oo sitä itse 
tilannut olla lailla, mutta kyllä mä sanon että nii nii käänteentekevä hetki on ollu kun on 
menny töihin ja joka päivä. Mä kyllä sanon että sillon ku hyppäs IS ja siitä reviiristä sinne 
että nyt vois lukee ehkä jotain ähä fiksumpaa. Ja jossaki välissä, mä en osaa ajottaa sitä 
mihinkää hetkeen, 2014, 2015, sillä lailla vaan tapahtunu sellanen että nyt minä haluan 
lukea Yleä ja Hesaria, sitten siitä on tullu oma juttu ja mä oon ruvennu maksaa siitä ja näin 
päin pois.” (H2) 

 
Lopuksi on kiinnostavaa todeta, että omien tapojen pohtimisella saattaa olla 
vaikutuksia nuorten mediankäyttöön. Haastattelun lopulla H3 kertoi huomanneensa, 
että hänen mediankäytönsä on “digitalisoitunut” hänen huomaamattaan, ja 
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haastattelu “havahdutti” hänet siihen. Hän sanoi myös ymmärtävänsä omia tapojaan 
nyt paremmin ja kertoi leikkimielisesti alkavansa lukea enemmän kirjoja tästä lähtien.  

 

“Et se on niinku oma mediankäyttö on – kauheeta ku se on digitalisoitunu tosi paljon  täs 
niinku viimesen vuoden aikana, hyvä nyt havahtua. -- Nyt tajusi iteki omaa kulutusta viel 
enemmän, vaikka etukteen vähän mietin. Mä järkytyin tästä omasta kirjahommasta! Otan 
heti kirjan esiin.” (H3). 

Yhteenvetona tämä teema on mahdollisesti kaikista laajin, sillä haastatteluissa tuli ilmi 
runsaasti mediankäyttötapoja. Vastauksista löytyi yhtä lailla yhteneväisyyksiä ja eroja. 
Yksi yhteinen löytö oli, että vastaajista jokaisella on niin sanotusti päätapoja ja 
toissijaisia tapoja mediankulutuskeen. Päätavoilla tarkoitan mediaväyliä ja -palveluita, 
joita vastaajat käyttävät mieluiten ja eniten. Mutta heillä on myös toissijaisia tapoja, 
eli medioita, joita he kuluttavat satunnaisesti tai tietyissä tilanteissa. Tällaisia tilanteita 
ovat esimerkiksi kuntoilu tai monen asian tekeminen samaan aikaan (eli multitaskaus).  

Kuten saattoi odottaa, vastaajista miltei jokainen suosi uudenlaisia 
mediankulutuksen muotoja, joko tietokonetta tai älypuhelimia.  Tutkimushenkilöistä 
kolme suosi älypuhelinta, mutta neljäs piti älypuhelinta epäkäytännöllisenä ja joskus 
häiritsevänä. Mutta myös perinteisille mediamuodoille löytyi kannatusta. Yksi 
haastateltava kertoi suosivansa kirjaston sanomalehtiosastoa lukiessaan uutisia, 
vaikkakin koronapandemian vuoksi hän käytti haastattelun aikana enemmän 
tietokonetta.  

Nuorten aikuisten ajankäyttö median parissa vaihteli varsin huomattavasti. 
Vastaajista kaksi kertoi käyttävänsä mediaa 1-2 tuntia päivässä, eli ei erityisen paljon. 
Sen sijaan toiset kaksi kertoivat käyttävänsä päivittäin 4-7 ja 4-12 tuntia median 
parissa, eli joinakin päivinä hyvinkin paljon. Suostuin ajankohta mediankäytölle oli 
ilta.  

Haastatteluissa ilmeni useita kriteerejä, joita nuoret aikuiset liittivät 
mediankäyttöönsä. Tässä aiheessa vastauksissa oli enemmän eroja kuin 
yhteneväisyyksiä. Uutisista puhuttaessa tärkeintä oli ajankohtaisuus, vastuullisuus ja 
omiin mielenkiintoihin liittyvä sisältö. Näiden lisäksi tärkeiksi valteiksi mainittiin 
teknologian hyödyntäminen, palvelun käytön helppous, mahdollisuudet 
kommunikoida tuttujen kanssa ja sisällön visuaalisuus.   

Yksi mielenkiintoinen huomio oli haastateltavian kokemukset tuttujen 
vaikutuksista omiin tapoihin. Vastaajista kolme uskoi, että tuttujen 
mediankäyttötavat eivät vaikuta heihin itseensä. Kuitenkin heistä jokainen kertoi eri 
yhteydessä, että asuinpaikka tai työyhteisö on vaikuttanut heidän tapoihinsa varsin 
merkittävästi. Kaikki haastateltavat kokivat myös, että heidän mediankäytön 
tapoihinsa on vaikuttanut kenties eniten muutokset elämässä, kuten muutto, uusi 
harrastus tai työelämään siirtyminen. Haastattelun perusteella vastaajien 
mediankäyttötavat eivät kuitenkaan ole muuttuneet erityisen paljon: vain kaksi 
haastateltavaa kertoi, että ovat luopuneet kokonaan jonkin median seuraamisesta. 
Muut kaksi eivät muistaneet lopettavansa minkään median seuraamista. Tämän 
lisäksi vastaajista kaikki uskoivat käyttävänsä tulevaisuudessa paljolti samoja 
medioita kuin nytkin.  
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7.5 Heikkoja teemoja 

 
Haastatteluissa tuli esiin myös kaksi heikkoa teemaa, eli lievästi toistuvia vastauksia, 
jotka eivät kuitenkaan nousseet pääteemojen tasolle.  

Yksi tällainen oli COVID-19 -pandemia, eli korona. Nuorista aikuisista kolme 
mainitsivat pandemian osana nykyistä mediankäyttäytymistään. Esimerkiksi H1 
kertoi, että pandemian takia hän on alkanut käyttää enemmän Yleä, koska kirjastot 
ovat olleet kiinni eikä hän ole päässyt sinne lukemaan lehtiä. Lisäksi hän mainitsi 
koronan kritisoidessaan uutismedioita siitä, että samasta aiheesta puhutaan liikaa. H2 
puolestaan mainitsi koronan enemmän ohimennen. Hän kertoi, että hänen television- 
ja livelähetysten katsomisensa on lisääntynyt “näin korona-aikana”. H4 taas kertoi, 
että pandemia on todennäköisesti lisännyt hänen mediankäyttöään paljolti siksi, että 
harrastuksia ja muita menoja on jouduttu peruuttamaan. Lisäksi hän käytti 
pandemiasta kertovaa uutisointia esimerkkinä siitä, miksi Suomen media on 
luotettava.  

 

“[Onko korona-aika lisännyt mediankäyttöä?] No on se joo. Ihan sillai, kun ei pääse 
harrastamaan – mä pelaan amerikkalaista jalkapalloa – nii tota normaalisti ois treenejä 
monta kertaa viikossa nii jollai pitää se aika täyttää. (H4) 

“Käytän Yleä enemmän nyt kun kirjastot ovat kiinni.” (H1) 

Pandemia mainittiin myös median edustajien haastatteluissa. H5:n mukaan koronasta 
johtuvat epävarmat ajat voimistavat medioiden kyseenalaistamista. Tämä saattaa 
johtaa edustajan mukaan salaliittoteorioiden leviämiseen. Tämä motivoi Helsingin 
Sanomia tekemään entistä läpinäkyvämpää journalismia. Myös H6 uskoi, että 
“koronakriisin” aikana on nähty mis- ja disinformaatiota. Se on kuitenkin hänen 
näkemyksensä mukaan tuonut lisää arvostusta perinteiselle medialle. Lisäksi 
Keskisuomalainen on tuottanut pandemian aikana juttuja yhteistyössä eri yhteisöjen 
kanssa, kuten kuvattu kappaleessa 6.4.2.1. H7 toi koronan esiin vain kerran, ja 
enimmäkseen ohimennen: hän mainitsi sen yhdeksi suosituksi aiheeksi Yle Kioskissa.  

 

“Erilainen misinformaatio ja disinformaatio, kyllähän se vaikka tämän koronakriisin 
aikaan on pulpahdellut pinnalle. Mutta se että ihmiset ovat nyt tietoisempia siitä, siitä on 
puhuttu niin paljon, kun se todella, kuinka ovelaa voi olla tällainen vaikuttaminen että 
pyritään johtamaan harhaan. Kun ihmiset ovat tulleet siitä tietoiseksi, se on vaikuttanut 
sillä tavalla, että perinteistä mediaa itse asiassa arvostetaan yhä enemmän.” (H6) 

 
Toinen heikko teema ja viimeisenä käsiteltävä aihe on mediankäytön erot sukupolvien 
välillä. Nuorten aikuisten haastatteluissa tämä näkyi koettuina eroina haastateltavien 
ja heidän vanhempiensa tavoissa. H1 kertoi, että hänen vanhempansa katsovat 
päivittäin uutisia televisiosta, toisin kuin hän. H2:n mukaan hänen äitinsä tilaa 
paikallislehteä, kun taas H2 itse ei tilaa minkäänlaista printtiä. Myös H3 kuvaili äitinsä 
käyttävän “perinteisempää” mediaa kuin lapsensa, tarkemmin sanottuna televisiota 
ja kaupan lehtiä.  
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Medialla oli hieman selkeämpiä mielipiteitä asiasta. Heidän joukossaan ilmeni 
käsitys, että mediankäyttö on pirstaloitunut nuorten ja vanhempien välillä. Tästä 
syystä nykyään on vaikeampi saavuttaa pitkäaikaisia lukijasuhteita, ja uudenlaiset 
mediamuodot vetoavat nimenomaan nuorempaan yleisöön.  

 

“Median käyttö on pirstaloitunut tosi paljon ja nuoret käyttää mediaa hyvin eri tavoin, 
mutta vanhemmat kohderyhmät jotka on tosi sitoutuneita eri kanaviin ja tapoihin, ne pitää 
niistä kiinni tosi vahvasti, niissä ei se murros sinänsä näy, Siellä kyllä luetaan aamuhesari 
printtinä edelleen ja katsotaan TV-ykkösen iltauutiset. Se median murros on itse asiassa… 
kyse on enemmänkin uusista sukupolvista ja niiden tuomasta uudenlaisesta 
mediankäyttötavasta” (H7) 

“Strategia johtuu tietysti siitä että jos kattoo printin ikäjakaumaa niin se näyttää sen että 
ottaa ikään kuin printin lukijakanta vanhenee koko ajan kun lukijat ovat pitkäikäisiä ja 
heille tulee lisää vuosia niin mitä kohti pitää tavoitella jos haluaa tehdä Hesarista 
seuraavatkin 130 vuotta kestävän lehden.” (H5) 

7.6 Vastausten vertailu 

Lopuksi tarkastelen kahden eri osapuolen vastauksia ja vertailen niitä keskenään. 
Tarkoitukseni tässä on tutkia, yhtenevätkö esimerkiksi nuorten aikuisten 
mediankäyttötavat ja kriteerit perinteisten medioiden strategioiden kanssa.  

Yksi odotettu ero oli, että osapuolet ovat kokeneet median murroksen eri tavalla. 
Median edustajista jokainen kuvaili murroksen tuomia muutoksia vaiheittaisiksi, 
kun taas nuorista aikuisista kaksi nuorinta eivät olleet huomanneet muutosta 
lainkaan. Tämä selittyy todennäköisesti vastaajien ikäerolla: nuorimmat vastaajat 
olivat 20- ja 24-vuotiaita, mistä syystä on ymmärrettävää, että he eivät juuri 
kiinnittäneet huomiota mediakenttään ennen digitalisaation yleistymistä. 

 
”[Median murros] on tuntunut vaihteittaelta, ei äkkilliseltä. Siihen on varmaan herätty 
noin 10 vuotta sitten kun alettiin huomata että bisneksen kannalta on erittäin avarallista 
se että uutisia jaetaan verkossa ilmaiseksti.” (H6) 
 
”Mä en oo henkkoht huomannu mitä äkillistä muutosta. Miettii nii mitä mä nyt oon, 
vasta muutaman vuoden kattonu maailmaa semmosilla silmillä jotka on niinku 
verrattavissa jollai tavalla vartuuneese maailmankuvaa.” (H1) 

 
Kaikki vastaajista kokivat, että median asema arjessa on noussut nykypäivänä 
tavalla tai toisella. Nuorten näkökulmasta tämä on johtanut tarjonnan liiallisuuteen, 
mikä pakottaa heidät tekemään kulutusvalintoja. Mediat puolestaan kokivat, että 
tilanteen kehitys on kiristänyt kilpailua mediakentällä. Kumpikin osapuolista koki, 
että medioiden kilpailu on eräänlaista selviytymistaistelua, mikä on haitaksi 
pienemmille toimijoille, joilla on käytössään vähemmän resursseja kehitystyöhön.  

 
”Jotenkin tuntuu et on hirveesti kaikkii – siis jos otetaa vaik suoratoistopalvelut ja just 
kaikki some sovellukset ja uutislehdet – nii tuntuu et on [--] hirvee tajornta kaikkee 
erilaista: erilaisii uutisia, erilaisii median ja somen kanavii misä voit eri tavoin viestii ja 
vaikuttaa jo plla yhteydessä kavereihin ja muihin ihmisin. Esimerkiks tuntuu et on ihan 
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hirveen laaja et sielt pitäs sit löytää mitkä on ne omat tärkeimmät niinku kanavat ja sit 
mä oon joutunu tekee sen on joutunu fokusoimaa et mitkä sovellukset tai mitkä somen 
appit tai mitkä uutissivustot on mitä mä oikeesti luen.” (H3) 
 
”Siinä voi tulla ahdistus et ei kerkiä päivän aikana lukea Hesarin kaikki uutisia jotka 
mua kiinnostaa. Totta kai tulee sellanen ahdistus et nyt on liikaa juttuja, mä en kerkee 
kaikkia sisäistää tai lukea, en tiiä mitä maailmassa tapahtuu.” (H2) 
 
”Toki ei se sitä isossa kuvassa muuta, et mediankäyttö digitalisoituu ja printit 
pikkuhiljaa muuttaa muotoaan. Joissain paikoissa ne varmaan häviää kokonaan, lehtiä 
tulee loppumaan, aikakaus ja sanomalehtipuolella varmasti tulevisuuden 
kehityskulkuna.” (H7) 

 
Kuten todettiin luvussa 7.3.2, nuorista aikuisista kolme kulutti mediaa eniten 
puhelimen kautta. Lisäksi heistä jokainen kertoi käyttävänsä usein sosiaalisen 
median palveluita, joista suosituimpia olivat Whatsapp ja Instagram. Vastaajista 
jokainen kertoi käyttävänsä säännöllisesti Whatsappia, kun taas Instagramin toi esiin 
kolme. Nämä ovat esimerkkejä ”uudesta mediasta”, jonka kaikki median edustajat 
mainitsivat tärkeinä tekijöinä nuorten sitouttamisessa. Uusi media korostui eniten 
Ylellä, jonka edustaja kertoi mediansa painottavan sekä uusiin alustoihin että 
puhelimeen mediankäyttöväylänä.  

Jokainen median edustaja kuvaili verkkoanalytiikkaa tärkeäksi työvälineeksi 
mediatyössä, jonka avulla yleisöä voi ymmärtää paremmin. Kuitenkin nuorten 
aikuisten mielipiteet analytiikasta vaihtelivat: vastaajista yksi kertoi lukevansa 
mielellään algoritmien suosittelemaa sisältöä, mutta muut kolme suhtautuivat 
ilmiöön varauksella. Analytiikka ja algoritmit eivät ole sama asia, mutta vaikuttaa 
silti siltä, että haastateltavia arveluttaa tarkkailun tunne, joka voi olla läsnä 
internetissä.  
 

”Sitouttaminen voi tapahtua mondenlaisin keinoin, mut se on esimerkiksi sen 
analytiikan käyttöä, et ymmärretään mistä ihmiset halua amaksaa, mitkä on ne arvot ja 
odotukset mitä  meiltä haluu, miten ne meitä käyttää, miten ne lukee sisältöjä, miten ne 
palaa meidän pariin ja miten me voidaan sillä tapaa sitouttaa. Sillon ihminen 
siotutetaan, kun ihminen kokeee että tää on mulle niin relevantti sovellus tai brändi että 
olen siitä valmis maksamaan ja sen parissa aikaani viettämään.” (H5) 
 
”Tulee kyllä kaikennäköstä niillä algoritmeillä. Mä yritän laajentaa sen ulkouolelle et 
mitä sieltä tulee. En mä kyllä... niitä on ihan kiva selata mitä Facebook tai Google tai 
känny ehdottaa, et joo, tulee selattua, mut sen mä haen tietoa ulkomaalaisilta 
uutissivuilta ja joskus selaan huvikseni niitä.” (H4) 
 
”Siin on niinku kaksi puolta. Toisaalta on siistii et mä löydän niinku uutta inspiraatioo 
ja muuta, mut sit siin on se creepy puoli et tietää et se on mun tiedoista kerätty ja 
algoritmi tekee tavallaan oletuksia et tää on tämmönen käyttäjä, me pistetää sille nyt 
tämmöstä ja tämmöstä. Se on jotenkin et tulee vähä semmone et mua stalkataan tuolla.” 
(H3) 

 
Keskisuomalaisen edustaja kertoi, että heidän mediansa pyrkii tuottamaan sisältöä, 
josta yleisö saa sekä hyötyä että iloa. Tämä on esimerkki potentiaalisesti toimivasta 
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strategiasta, sillä sekä viihde että oppiminen tulivat esiin nuorten aikuisten 
mediankäytön kriteereissä. 
 

”[Median] tärkeimpä tehtäviä on auttaa ihmisiä selviytymään omassa elämässän eli 
tuottaa sellaisia sisältöjä, joista on sekä hyötyä että iloa.” (H6)  
 
”No nyt vaikka esimerkkinä toi vaikka Madventures Suomi. Mä koen et sinä on 
viihteellinen ulottuvuus mut mä koen et se on myös aika opettavainen, se on vähä 
viihteellisemmässä muodossa olevaa asiasisältöö.” (H1) 

 
Ylen haastattelussa painottui erityisesti henkilömediat. Ne eivät tulleet esille nuorten 
aikuisten haastatteluissa suoraan, mutta H2 kertoi parissa eri yhteydessä 
seuraavansa mielellään yksilöitä, jotka hän tietää viihdyttäviksi. 
 

”Meillä esimerkiks painottuu tämmönen henkilömediuus ja henkilöitten toimiminen 
yhä enemmän mediana, että mitä se takoirttaa meidän toiminnalle.” (H7) 
 
”Just kuuntelin kaikki Auta Antit ja sitten Radio Sodomat kun [Antti Holma] on hauska 
äijä. Kuuntelin ne ja… sit mä kuuntelin, joskus oli tuo, kukas se oli… Jukka Lindström 
sillä oli se Noin Viikon Radio, se on hauska.” (H2) 
 

Podcastit tulivat esiin huomattavan usein kummankin osapuolen haastatteluissa. 
Otannan perusteella on mahdollista, että podcastit ovat hyvä tapa saavuttaa nuoria 
aikuisia. Haastatelluista Y-sukupolven edustajista jokainen kertoi kuuntelevansa 
ainakin joskus podcasteja. Vastaavasti kaikki mediat kertoivat panostavansa 
podcasteihin lähitulevaisuudessa, sillä alan suosio tuntuu olevan nousussa. 
 

”[Tekeekö Helsingin Sanomat podcasteja?] Tekee kyllä. On meillä podcasteja melko 
vähän vielä, mut varmasti lisääntyvissä määrissä ajan kanssa. Ja kehitteillä myös koko 
ajan.” (H5) 

 
Sen sijaan Keskisuomalainen uskoi, että tekstiblogien suosio on laskussa. Tämä voi 
pitää paikkansa, mutta kuitenkin blogeille löytyi myös kysyntää tässä otannassa. 
Haastatelluista nuorista aikuisista kaksi kertoi lukevansa blogeja ainakin toisinaan, 
ja heistä toinen mainitsi blogit kahdessa eri tilanteessa. 
 

”Meillä on semmoinen näkemys että blogien suosio ON vähän laskussa. Tietsyti on 
tullut myös uusia muotoja kuten videoblogit. Kun tarjontaa on paljon niin on tietsyti 
myös sellaisia bloggareita jotka on ihan älyttömän suosittuja, mutta kun tarjontaa on 
palojn niin on vaieka erottua sillä palvelulla. ” (H6) 
 
[Oletko huomannut mediankulutustapojen muutoksia 5v aikana?] -- Nii sit mulla on 
ehk’ vahvistunu lukeminen, mä luen Ylen uutisia, mä käyn enemmä lukee kirjastossa, 
sitä mä en oo tehny aiemmi ihan hirveesti mut siis nykyää käy kirjastos enemmä ja… 
toki sit, mullin vähä laajentunu se et oon ruvennu enemmö kuuntelee podcastei ja 
saatan lukee enemmän jotain blogeja.” (H1) 

 
Nuorten aikuisten haastatteluissa kävi ilmi, että vastaajilla on hyvä suhde Suomen 
perinteiseen mediaan. Nuorista aikuisista kolme koki uutisten seuraamisen erittäin 
tärkeäksi, minkä lisäksi jokainen koki, että Suomen media on luotettava ja suoriutuu 
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hyvin tehtävistään. Kun heiltä kysyttiin medioista, joihin he luottavat tai joita he 
käyttävät usein, sattumoisin kaikki tutkimukseen valitut mediat tulivat esiin useaan 
kertaan. Vastaajista jokainen mainitsi Helsingin Sanomat, kolme Ylen ja kaksi 
Keskisuomalaisen.  

 
”[Luotatko Suomen mediaan?] Kyllä yleisesti ottaen joo. Ehkä tarkennan kans siellee et 
just joku Helsingin Sanomat, Yle, Keskisuomalainen, mitä näitä nyt on tämmösii 
perinteisempii vaik sanomalehtii joille on olemsasa myös printtiä nii kyö mä niihi 
luotan aika paljon.” (H1) 

 
Sen sijaan vastaajien halukkuus maksaa uutisista vaihteli. Ainoastaan yksi 
haastatelluista maksoi sillä hetkellä uutisista, mutta kaksi muuta uskoivat, että 
voisivat maksaa siitä tulevaisuudessa. Neljäs vastaaja puolestaan maksaa viihteestä, 
mutta ei halua maksaa uutisista.  

 
”[Mulla on] Cmore, Deeplay, Amazon Prime, Netflix, ja sitten Hesarista maksan.” (H2) 

 
”[Voisitko maksaa vapaaehtoismaksuja sanomalehdille, kuten The Guardian tekee?] Kyl 
mä luulen. Et se on taas sit sellanen et se riippuu siitä millane rahalline tilanne, 
varisnkni opiskelijana jos ei just oo täissö nii sit on ehkä semmone et Heasrin tilauskin 
on ekstraa ja haluu kuitenkni pitää jonkun Spotifyn ja kirjapalvelun nii sit se on ehkä 
semmone joka tuntuu ekstralta, mut toisaalta jos olis sit sellane että voi laittaa sillon kin 
on avaikka töitä ja parempi tilanne nii mä uskon et kyl mä sillon tulis laitettuu barmasti 
niinku rahaa siihen. Et sit ku voi laittaa sen verran ku pystyy ja voi nii se on toisaalta 
semmonen niinku, et mä uskon et siit varmaa laittas, satais tietyn tapaa enemmän koska 
se on niinku vapaaehtoista.” (H3) 

 
 

Nuorista aikuisista kolme ilmaisi, että he arvostavat sisältöä, joka liittyy heidän 
mielenkiintonsa kohteisiin. Nämä mielenkiinnon kohteet ovat luonnollisesti 
yksilöllisiä, mutta jokainen media kertoi pyrkivänsä käsittelemään aiheita, jotka 
kiinnostavat nuoria. Tähän pyrittiin muun muassa analytiikan sekä tutkimuksen 
avulla ja tekemällä yhteistyötä nuorten kanssa.  
 
 

”Toki omiin mielenkiinon kohteisiin linkittyminen on aika tärkeää, vaikka 
ympäristöasiat kiinnostaa mua.” (H1) 
 
”[Sitouttamiskeinot] on ihan oikeestaan noita juttuja, minkälaisia juttuja esimerkiksi 
tehdään. Edellä mainitun lisäksi nuorten keskuudessa, tai nuorempien yleisöjn 
keskuudessa on se että siinä on jotain relevannsia omaan elämään. Se voi olla vaikka 
lifestyle-tyyppisiä siäsltöjä tai tiedejournalismia tai mitä tahansa.” (H5) 
 

 
Medioiden haastatteluissa Keskisuomalainen oli ainoa, joka korosti käyttöliittymän 
helppokäyttöisyyttä tärkeänä valttina. Tämä teema tuli esille myös kahden nuoren 
aikuisen haastatteluissa, jotka kuvailivat ”helppoutta” ja ”käytönnöllisyyttä” 
tärkeiksi kriteereiksi omalle mediankäytölleen.  
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”Tää uutiskilpailu on todella kovaa. Silloin sisältö on kaikki kaikessa, mutta varmasti 
myös merkitystä on sillä että itse käyttöliittymä on erityisen vaivaton, helppokäyttonen, 
mukava, monipuolinen… ja sitten, että tiestyti se että brändi, joka uutisia tarjoaa, 
koetaan sellaiseksi luotettavaksi, läjheiseksi, se on hyvin tärkeää myös.” (H6)  
 
”Musta tuntuu et käytänöllisyys on se mikä on se tärjein kriteeri itellä. Et missä niinku 
heposti pystyy viestii kavereitten kaa mut saa myös ajankohtasta informaatiota et pysyy 
ajan tasalla ja tietää kaveripiirissä ja uutistista et mistä puhutaan ja mitä on meneillää, 
kyl se niinku käytännöllisyys ja ajankohstauus on millä ne niinku valitsee.” (H3) 
 

Sekä Keskisuomalainen että Yle ilmaisi uskomuksen, että median on tärkeää 
ylläpitää dialogia yleisön kanssa. Kuitenkaan tämä ei tullut esille yhdessäkään 
nuorten aikuisten haastatteluissa. Itse asiassa vastaajista kaksi kertoi epäsuorasti, 
että eivät mielellään ole yhteydessä medioihin. Sen sijaan vastaajista kolme kertoi, 
että heillä on tapana joko jakaa sisältöjä tutuille tai kommentoida tuttujen julkaisuja.  

 
”Mä en ikinä kommentoi julkisesti vaikka Hesarin uutisiin, en ikinä. Mut sitte taas 
jossain Instagrammissa voin. Tykkään ja kommentoin muiden kuvia. Mut vaan 
kavereiden, en esimerkiksi julkkisten tai ainakaan kovaa kommentoi niitä. 
Interaktiivisuus on yllättävän vähäistä suhteessa miten paljon mä käytän sitä. Kyl se on 
vähän semmosta ittekseen puuhailua, mun mediankäyttö.” (H4) 

 
”[Jaatko ikinä uutisia eteenpäin?] Jaan tietsyti, mutta sitten se rajottuu tiestyti pitkälti 
että Whatsappiin laittaa. [Jaatko enemmän yksityishenkilöille vai ryhmiin?] Ehkä 
yksityishenkilöille tai sitten ryhmiin, molempia. -- oletetaan että on tilanne että on joku 
uutinen josta mä saatan tietää että mun tyttöystävä tai äiti tai isä tai kaveri, että tää juttu 
vois kiinnostaa häntä nii totta kai mä jaan että ’lue tää, oli hyvä juttu’. Kumminki 
parhaimmillaan journalismi on sitä, että mä luen jonku jutun josta tulee oikein hyvä 
mieli tai innostun siitä ja oon ihan että ’oi saakeli kun oli hyvä juttu, jaan tän jollekin 
ystäävlle, lue sääki, oli hyvä juttu’.” (H2) 

  
Mediat kokivat nuorten aikuisten sitouttamisen usein vaikeaksi. Vastaavasti nuoret 
aikuiset eivät juuri kokeneet olevansa sitoutuneita mihinkään palveluun: vastaajista 
vain yksi sanoi, että hänellä on jokin media, mistä hän ei voisi luopua. Muut kolme 
uskoivat, että jopa heidän suosikkimediansa voisi korvata jollain toisella. Toisaalta 
kaksi nuorista aikuisista sanoivat, että eivät voisi luopua uutisista ylipäänsä. 

 
”[Koetko olevasi sitoutunut mihinkään mediaan?] No kyl mä koen olevani esimerkiks 
Youtubeen sitoutunu, et siel on paljon sisältöö mikä on mulle tärekeetä mun arjessa ja 
vapaa-ajassa ja kaikes et tulee katottua. Mut en mä millekää tietytllä mediatoimijalla nää 
semmosta itseisarvioa. Mä uskon että vaikka jos Youtube romahtais sillee, et se lakkais 
olemasta nii mä en usko et menis aikaakaan kun olis jo joku toinen vähän samalainen 
palvelu tarjolla jos vois tolla tavalla katoo videoita. Eri toimijoilla on mulle enemmän 
välinearvoo kuin itseisarvoo, vois kitetyttää.” (H1) 
 
”Must tuntuu et pakko sanoo et Spotify ja Whatsapp on oikeesti kyl se niinku... ja mulla 
pitää olla yks uutissovellus mistä lukee jotain.” (H3) 
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8 LOPUKSI 

8.1 Johtopäätökset 

Tutkimuksen aiheena olivat nuorten aikuisten ja perinteisten medioiden suhde 
nykypäivän mediakentässä. Median murroksen tuomien muutosten takia aihe on 
erittäin ajankohtainen, mutta myös hyvin laaja. Tästä syystä aihetta rajattiin niin, että 
tutkittiin Y-sukupolven (20–30v) mediankulutustapoja ja perinteisten medioiden 
(Keskisuomalainen, Yle ja Helsingin Sanomat) strategioita sitouttaa tätä kohderyhmää. 
Tutkimus toteutettiin kummankin osapuolen teemahaastattelulla, jonka avulla saatiin 
yksityiskohtaista tietoa yksilöiden mediankulutustavoista sekä medioiden 
strategioista. Tämän jälkeen aineistoa analysoitiin teema-analyysillä, mikä on joustava 
metodi, jolla on hyvä etsiä vastauksia käytännönläheiseen ongelmaan. Tutkimuksen 
aikana olen viittannut aiempaan tutkimukseen, joka kuvailee median murrosta, 
perinteisen median haasteita nykypäivänä, yleisösuhteen tärkeyttä, sitouttamista 
strategiana sekä nuorten aikuisten saavutettavuuden haasteita. Sen jälkeen esittelin 
tuloksia, joita tuli ilmi toteutetuissa haastatteluissa. 

Kuten edellinen osio osoittaa, haastateltavilla oli runsaasti mielipiteitä aiheesta, 
minkä ansiosta myös tuloksia syntyi runsaasti. Vastauksia ei voi yleistää, mitä 
käsitellään tarkemmin alaluvussa 8.2, mutta tutkimuksen perusteella löytyi silti paljon 
kiinnostavia vastaavia ja eriäviä havaintoja. Lisäksi tutkimuksen tuloksia voisi 
vähintäänkin pitää lähtökohtina jatkotutkimuksille.  

Median edustajien haastatteluissa esiintyi paljon odotettuja tuloksia, joita 
puolsivat sekä tutkimuksen lähtökohdat että aiempi tutkimus. Mediat vahvistivat 
esimerkiksi mainosmyynnin laskun, yleisöjen pirstaloitumisen ja mediatyön 
monipuolistumisen olevan merkittäviä mediakentän ilmiöitä myös Suomessa. Näistä 
syistä hyvä yleisösuhde ja nuorten kuluttajien sitouttaminen koettiin tärkeäksi, kuten 
myös useat lähteet kappaleissa 3 ja 4 toteavat. Lisäksi kaikki mediat mainitsivat, että 
toimituksiin on syntynyt 2000-luvulla uusia virkoja ja yksiköitä, jotka vastaavat 
median murrokseen esittämiin haasteisiin. Tämä ei ole yllättävää eikä uutta tietoa, 
mutta se on silti hyvä huomioida, kun pohditaan medioiden käyttämiä strategioita.  

Medioiden harjoittamissa strategioissa oli niin samankaltaisuuksia kuin 
erojakin.  Kaksi mediaa mainitsi erillisen yksikön, joka suunnitteli strategioita liittyen 
nuorten sitouttamiseen. Kaikki myös kokivat nuorten sitouttamisen tärkeäksi ja usein 
myös haastavaksi. Tähän tavoitteeseen on pyritty monille eri keinoilla, joista jotkut 
mainittiin epäonnistuneiksi. Vaikka jotkin yleiset asiat toistuivat, haastatellulla 
yhtiöllä oli selvästi omat painopisteensä. Yle panosti sosiaaliseen mediaan, 
henkilömediaan sekä suoraan kommunikointiin yleisön kanssa. Helsingin Sanomat 
keskittyi strategiseen ja kokeelliseen toimintaa, jota mietitään yhdessä ja seurataan 
jokapäiväisessä työssä. Keskisuomalainen taas painotti tutkimustyöhön, 
käyttöliittymän vaivattomuuteen ja osallistavaan toimintaan.  

Voisivatko mediat hyötyä toistensa strategioista? Helsingin Sanomat mainitsi 
ainoana, että he seuraavat myös ei-journalistista tutkimusta nuoria kiinnostavista 
aiheista, kuten ilmastonmuutos. Näin he osaavat tehdä sisältöä, joka todennäköisesti 
kiinnostaa kohdeyleisöä. Uskon, että tämä on strategia, joka voisi olla sekä tehokas 
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että mahdollinen muillekin medioille. Helsingin Sanomien työn strategisuus myös 
vastasi vahvasti siteeraamiani artikkeleita, jotka kuvailivat sitouttamista. 
Sitouttamisen periaatteet olisivat varmasti eduksi Suomen medioille ja Helsingin 
Sanomien edustaja mainitsikin, että lehti on saavuttanut lisää lukijoita tämän 
lähestymistavan ansiosta. Keskisuomalainen mainitsi eri muotoja osallistavalle 
toiminnalle, kuten yleisön tuottamat uutiset ja säännölliset kilpailut. Aiempi tutkimus 
suositteli kumpaakin näistä, joten ne ovat myös perusteltuja keinoja tavoittaa 
kohderyhmää. Sen sijaan Ylen painotus henkilömediaan ja Youtube-videoihin on 
strategia, mihin kaupalliset mediat eivät välttämättä pysty. Kuitenkin muut mediat 
voisivat kenties seurata Ylen jälkiä avoimempaan vuorovaikutukseen lukijoidensa 
kanssa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Se voisi olla tehokasta nuoremman yleisön 
tavoittamisessa, kuten kävi ilmi sekä aiemmassa tutkimuksessa että H2:n vastauksissa: 
hän kertoi, että seuraa säännöllisesti yksilöitä esimerkiksi Twitchissä.  

Eräs kaikkien medioiden käyttämä strategia on yleisön datan kerääminen ja sen 
perusteella toimiminen. Internetiä käyttäessään ihmiset jättävät jälkiä toiminnastaan, 
joita on mahdollista seurata ja analysoida. Useat luvuissa 3 ja 4 esittelemäni artikkelit 
pitävät tätä tehokkaana keinona ymmärtää ja saavuttaa lukijoita, joten ei ole yllättävää, 
että myös Suomen mediat käyttävät sitä. Kuitenkin haastatteluissa tuli ilmi, että 
nuorten aikuisten mielipiteet algoritmeistä vaihteli. Haastatelluista yksi kertoi 
lukevansa mielellään algoritmien suosittelemaa sisältöä, mutta muut suhtautuivat 
ilmiöön varauksella. Algoritmien suosittelema sisältö ei tietenkään ole täysin sama 
asia kuin pelkkä datan kerääminen, mutta se osoittaa, että nuoria aikuisia voi 
huolettaa kysymykset yksityisyydestä. Tätä prosessia voisi siis kenties tuoda 
läpinäkyvämmäksi, jotta myös yleisö kokisi sen enemmän mahdollisuutena kuin 
uhkana.  

Kuten saattoi olettaa, medialla ja nuorilla aikuisilla oli erilaisia näkemykset 
median murroksesta. Median toimijoiden näkökulmasta median murros on 
tapahtunut vähitellen, kun taas nuoremmat vastaajat eivät niinkään huomanneet 
muutoksia kuin havahtuivat siihen. Tämän näkökulman esittivät nimenomaan kaksi 
nuoremmista vastaajista, joten voimme olettaa, että myös Z-sukupolven edustajat 
tuskin ovat huomanneet median muuttuvan digitaalisemmaksi. Kuitenkin kumpikin 
vastaajaryhmä esitti näkemyksen, että digiajalla kiihtynyt mediakilpailu korostaa 
suuria toiminimiä, joilla on enemmän resursseja. Sekä median että Y-sukupolven 
edustajat uskoivat, että tulevaisuudessa pienempiä mediayhtiöitä joko lakkautetaan 
tai yhdistetään isompiin. Ilmiötä kutsuttiin selviytymiskamppailuksi ja siinä 
korostettiin sopeutumisen tärkeyttä. Toisaalta molemmat ryhmät uskoivat myös, että 
perinteinen media ei tule katoamaan, ainakaan pitkään aikaan.  

Nuorten aikuisten mediankäyttötavoissa esiintyi sekä samankaltaisuuksia että 
eroja. Esimerkiksi vastaajista nuorin (H1) kertoi suosivansa painettua sanomalehteä, 
kun taas toiseksi vanhin (H4) kulutti mieluiten sosiaalista mediaa puhelimella. 
Tällaiset erot oli odotettua, sillä Y-sukupolven mediankäyttötavat eivät tutkitusti ole 
aina samanlaisia. Lisäksi otanta oli pieni, joten sattumalla saattoi olla vaikutusta 
asiaan: kenties neljä muuta haastateltavaa olisivat antaneet täysin samanlaiset 
vastaukset. Siitä huolimatta on tärkeää eritellä kuluttajien motiiveja ja kriteerejä, 
mikäli heitä halutaan ymmärtää.  

Vastauksissa kävi ilmi erilaisia mieltymyksiä median muodon ja sen kulutuksen 
ajankohdan kanssa. Kuitenkin kolme kertoi kuluttavansa mediaa eniten illalla ja 
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iltapäivällä, kun taas neljäs kuluttaa mediaa pitkin päivää. Lisäksi on tyypillistä, että 
heti aamusta katsotaan puhelimen kautta joko viestejä tai uusia uutisia. Kuten sekä 
aiempi tutkimus että medioiden haastattelut arvioivat, nuorilla aikuisilla on varsin 
korkeat kriteerit mediankäytölle, mikä johtuu vaihtoehtojen runsaudesta. Vastaajat 
kokivat, että mediaa on nykyään liikaa, mikä pakottaa heidät tekemään valintoja. Kun 
vastaajat tekevät valintoja median käytössä, he kertoivat odottavansa uutisilta 
laadukkuutta, luotettavuutta ja kiinnostavaa näkökulmaa. Myös viihteellisyyttä, 
käytännöllisyyttä ja teknologian hyödyntämistä pidettiin tärkeänä. Haastateltavien 
puhelimet nousivat usein puheen aiheeksi, usein suosittuna median kulutuskeinona, 
mutta myös häiriötekijänä. 

Kaikki Y-sukupolven vastaajat kokivat medianlukutaidon hyvin tärkeäksi 
nykyään. Siitä huolimatta kaikki eivät aina esimerkiksi tarkista uutisia toisista 
lähteistä tai huomioi, mihin lähteeseen kaverien jakamat linkit vievät. H1 ja H4 
kokivat, että niin sanottuihin kevyisiin uutisiin ei tarvitse toisia lähteitä. 
Haastateltavista kolme kertoi, että perheen tai tuttujen mediankäyttötavat eivät 
vaikuta heihin itseensä. Kuitenkin myöhemmin heistä yksi kertoi työympäristön 
olevan merkittävä tekijä omille tavoille, kun taas toinen kuvaili asuinpaikan ja sen 
muuttumisen vaikuttavan omiin tapoihin. On siis mahdollista, että tuttujen tai 
ympäristön mediankäyttötavat vaikuttavat yksilöihin enemmän kuin he aavistavat.  

Muutokset elämäntilanteessa olivatkin yleinen syy myös muutoksille 
mediankäytössä. Jokainen kertoi esimerkin siitä, miten mediankäyttötapoihin 
vaikuttaa asiat kuten muutto, työ tai harrastus. Lisäksi H3 kertoi ymmärtäneensä 
haastattelun aikana, että hänen mediankulutustapansa ovat muuttuneet hänen 
huomaamattaan. 

Lopuksi pohditaan, miten kahden osapuolet vastaukset vertautuvat. 
Haastattelujen perusteella vaikuttaisi, että Suomen median tilanne ei ole ainakaan 
toivoton. Jokaisella haastatelluista nuorista aikuisista oli varsin hyvä suhde Suomen 
perinteiseen mediaan. Vastaajista jokainen kertoi luottavansa Suomen mediaan ja 
koki, että se suoriutuu kiitettävästi tärkeimmistä tehtävistään. Suomen mediayhtiöitä, 
kuten Yle ja Helsingin Sanomat, tuotiin esiin useaan otteeseen joko arvostettuna tai 
paljon käytettynä mediana. Halu maksaa mediasta vaihteli, sillä vastaajista yksi kertoi 
maksavansa uutisista sekä viihteestä, kun taas toinen maksaa vain viihteestä eikä 
halua maksa uutisista lainkaan. Kaksi muuta eivät maksaneet mistään haastattelun 
aikana, mutta uskoivat, että voisivat tulevaisuudessa joko maksaa uutistilauksista tai 
ottaa osaa crowdfunding-tyyppisiin lahjoituksiin tukeakseen median toimintaa.  

Nuoret aikuiset eivät osanneet tarkkaan sanoa, minkälaista mediaa he kuluttavat 
tulevaisuudessa. Kaikki uskoivat, että tulevaisuudessa heidän nykyiset tapansa 
pysyisivät paljolti voimassa. Tätä tuki myös vuoden 2015 Nuorisobarometri. Mediat 
voisivat siis varautua tulevaan tutkimalla nuorten aikuisten tapoja nykyään, sillä on 
mahdollista, että heidän tapansa pysyvät samana myöhemminkin elämässä. Tässä 
tutkimuksessa ilmenneitä mieltymyksiä olivat käytännöllisyys, viihteellisyys, uuden 
näkökulman tarjoaminen, yhteydet omiin kiinnostuksen kohteisiin, monipuolisuus ja 
mahdollisuudet vuorovaikutukseen. Nämä arvot tulivat esiin myös median 
haastatteluissa. Esimerkiksi Keskisuomalainen mainitsi viihteellisyyden, 
helppokäyttöisyyden ja hyödyn tarjoamisen. Yle puolestaan korosti vuorovaikutusta 
ja Helsingin Sanomat painotti nuoria kiinnostavaan sisältöön. Mediat eivät siis ole 
hakoteillä, mutta kukin niistä voisi kenties panostaa vielä enemmän nuoria 
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kiinnostaviin elementteihin. Yksi mahdollisuus voisi olla tutkia, milloin nuoret 
tapaavat käyttää minkälaista mediaa. Medioiden voisi myös olla hyvä tehdä yhä 
enemmän kokeiluja ja ottaa riskejä.  
 
 

8.2 Tutkielman arviointia 

Tuomi ja Sarajärvi korostavat oppaassaan, että laadullista tutkimusta on haastava 
arvioida, sillä sen luotettavuudesta on useita eri käsityksiä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 
134). Koska kyseessä on paitsi laadullinen tutkimus, myös ensimmäinen pro gradu -
tutkimukseni, on siis tärkeää pohtia tutkielman luotettavuutta ja eettisyyttä.  

Menetelmäni on laadullinen teemahaastattelu ja tulosten teema-analyysi. 
Hirsjärvi ja Hurme (2001, 35) kuvaavat metodin haitoiksi haastattelijalta vaaditun 
taidon, metodin vaatiman aikapanoksen, yksilöiden tekemät mahdolliset virheet ja 
menetelmästä aiheutuvat kustannukset. Näistä aiheista aikapanos ja kustannukset 
eivät varrmasti ole ongelmia, sillä sekä haastatteluihin ja niiden arviointiin oli 
runsaasti aikaa. Tutkijalla on myös aiempaa kokemusta haastatteluista, mikä 
todennäköisesti auttoi tutkimushaastattelujen toteutuksessa. Kuitenkin on täysin 
mahdollista, että yksilönä tein virheitä tutkimuksen aikana, joskaan en usko, että 
tutkimukseni uskottavuus kärsisi niistä merkittävästi. Vastaavasti en usko, että 
menetelmä-osiossa mainittu COVID-19 -pandemia vaikutti tutkimukseni laatuun 
merkittävästi. Vaikka pandemia vaikeutti haastatteluiden suorittamista ja myös 
median tavoittavuutta, lopulta kaikki haastattelut saatiin hoidettua.  

On tärkeä muistaa tulosten käyttökelpoisuus. Laadullisen tutkimuksen 
luotettavuuden arviointiin ei ole yksiselitteisiä ohjeita, mutta tutkimuksen tuloksia 
voi mitata usealla käsitteellä, kuten uskottavuus, siirrettävyys, luotettavuus ja 
vakiintuneisuus. Tuomen ja Sarajärven mukaan arvioinnissa on tärkeä muistaa 
tutkimuksen kohde, tutkijan oma sitoumus, aineiston keruu, tutkimuksen 
tiedonantajat, tutkija-tiedonantaja-suhde, tutkimuksen kesto ja aineiston analyysi. 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 138–141). Koen, että kenties tärkein kriteeri tutkimukseni 
arvioinnista on sen yleistettävyys. Uskon, että tutkimukseni ei suppeutensa vuoksi ole 
kovin yleistettävä. Erityisesti nuoria aikuisia haastateltiin vähän ja he olivat kaikki 
yliopiston opiskelijoita, joten on täysin mahdollista, että he eivät edusta sukupolvea 
tarkasti. Haastateltujen mediayhtiöiden yleistettävyys on kenties hieman tarkempi, 
koska haastateltavat edustivat Suomen suurimpiin kuuluvia mediayhtiöitä, mutta 
näitäkin haastatteluja oli vain kolme. Eli vaikka tutkimuksessa paljastui 
potentiaalisesti kiinnostavia motivaatiotekijöitä ja tottumuksia, niitä ei voi pitää 
yleispätevinä Suomen tasolla.  

Kuitenkin koen, että tutkimus täyttää monet, ellei kaikki, Tuomen ja Sarajärven 
luettelemista prioriteeteistä. Tutkimuksen kohde oli selvää alusta asti: tarkoituksena 
oli tutkia sekä nuoria aikuisia että perinteisiä mediayhtiöitä. Heiltä kysyttiin 
näkemyksiä mediakentästä, mediankulutustapoja (nuorten aikusiten tapauksessa) ja 
nuorten aikuisten sitouttamiskeinoja (medioiden tapauksessa). Tämä lähtökohta 
pysyi tärkeänä koko prosessin ajan ja olin siihen tutkijana sitoutunut. Aineiston 
keruuta ja tiedonantajia kuvailtiin tarkemmin kappaleessa 5, mutta kertauksen vuoksi 



72 
 

sanottakoon, että haastateltavat valittiin tarkoin ja heidän kanssaan oltiin avoimia 
tutkimuksen liittyvissä kysymyksissä. Kaikille selitettiin mitä tutkin, mikä minua 
kiinnostaa ja miksi heitä haastateltiin. Kerroin heille myös miten nauhoitan kaikki 
haastattelut ja heille annettiin mahdollisuus pysyä tutkimuksessa anonyyminä, mikä 
myöhemmin myös toteutettiin.  

Kuten aiemmin kuvailtiin, haastattelun laitteisto tarkastettiin huolellisesti 
etukäteen ja haastattelut tallennettiin turvallisesti tutkijan omalle laitteelle. Tutkimus 
toteutettiin myös itsenäisesti, eikä sitä esimerkiksi tukenut tai valvonut kukaan. 
Tutkimus toteutettiin vuoden 2019 syksyn ja vuoden 2021 kevään välillä, eli 
tutkimukselle oli runsaasti aikaa. Tutkimus seisahtui vuoden 2020 kesän ajaksi, mutta 
sen jälkeen aiheeseen palattiin ja siihen perehdyttiin uudestaan ennen kuin 
tutkimuksen viimeiset vaiheet suoritettiin. Aineiston analyysi toteutettiin Braunin ja 
Clarken (1998) ohjeiden mukaisesti ja analyysin vaiheet kirjattiin tarkasti ylös 
kappaleessa 6. Harjoitin myös hyvää tieteellistä käytäntöä tutkimuksessani, mihin 
kuuluu muun muassa rehellisyys, tarkkuus, tulosten tallentaminen, eettisesti kestävät 
metodit ja työn puutteiden huomiointi (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 132). Tähän pyrittiin 
muun muassa olemalla avoin haastateltaville ja kuvailemalla tutkimuksen vaiheita 
mahdollisimman tarkkaan.  
 

8.3 Jatkotutkimuksen aiheita 

On tärkeä muistaa että, tutkimukseni tulokset eivät ole yleistettäviä sen koon vuoksi. 
Kuitenkin tutkimukseni aihe on hyvin ajankohtainen, mikä tulee esiin sekä 
aiemmassa tutkimuksessa että omissa löydöksissäni. Siksi on tärkeää, että asiaa 
tutkitaan enemmän, kuten esimerkiksi Bolton ja muut (2013, 246) suosittelevat. 
Mahdollisia aiheita jatkotutkimukselle on monia. Yksi vaihtoehto olisi tutkia 
tarkemmin nimenomaan Y-sukupolven mediankäyttötapoja, kenties laajalla 
määrällisellä kysymyksellä. Näin saataisiin tarkempaa tietoa Suomen nuorten 
aikuisten mediankäyttötrendeistä, esimerkiksi suosituimmista palveluista tai median 
muodoista. Mikäli näitä trendejä haluttaisiin nimenomaan verrata edellisten 
sukupolvien tapoihin, asiasta voisi suorittaa kaksiosaisen tutkimuksen, jossa 
määrällinen kysely lähetettäisiin myös vanhemmalle ikäluokalle.  

Toinen mahdollisuus olisi keskittyä mediataloihin ja heidän harjoittamiinsa 
sitouttamisstrategioihin. Kuten tuli ilmi luvussa 4, sekä sitouttaminen että 
yleisötutkimus ovat nousevia aihepiirejä, joten olisi varmasti mielekästä keskittyä 
tähän aspektiin tarkemmin. Tätä voisi tutkia esimerkiksi suorittamalla haastatteluja 
useamman Suomen mediatalon kanssa ja vertaamalla tuloksia sitouttamista 
käsitteleviin tieteellisiin tutkimuksiin, joista muutamia esiteltiin luvussa 4.  

Tutkimuksessani tuli ilmi myös aiheita, joiden uskottiin nousevan suuriksi 
trendeiksi tulevaisuudessa. Tällaisia olivat esimerkiksi VR-teknologia journalismissa, 
audiojournalismi, podcastit ja henkilömediat. Erityisesti henkilömedioita kuvattiin 
sekä uudeksi että merkittäväksi ilmiöksi nuorten keskuudessa, joten se voisi olla 
kiinnostava tutkimuksen aihe tulevaisuuden varalle. Aiheesta ei myöskään ole juuri 
lainkaan aiempaa tutkimusta, minkä takia se voisi olla tärkeä aihe tulevalle 
tutkimukselle. 
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Viimeinen suosittelemani aihe on perinteisen median yhteiskunnallisen aseman 
tarkastelu aikana, jolloin “yleisö ensin” on vaikutusvaltainen strategia. Medialla on 
perinteisesti nähty olevan yhteiskunnallisesti tärkeitä rooleja, esimerkiksi yleisön 
tiedottaminen merkittävistä tapahtumista sekä vallan vahtikoirana toimiminen 
(Picard 2005, 156, 169). Kuitenkin sosiaalisen median aikakaudella näiden tehtävien 
merkitys on vähentynyt (Seppänen ja Väliverronen 2012). Olisi siis kenties tarpeen 
tutkia, vaikuttaako yleisö ensin -strategiat median työn laatuun tai itsenäisyyteen. 
Tätä näkökulmaa harkittiin myös tähän tutkimukseen, mutta se rajautui pois, jotta 
tutkimus pysyisi riittäävän keskittyneenä tutkimusongelmaansa.  
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LIITTEET 

LIITE 1: MEDIOILLE LÄHETETTY HAASTATTELUPYYNTÖ 

Hei! 
  
Olen journalistiikan maisteriopiskelija Jyväskylän yliopistossa. Työstän parhaillani 
gradua, jonka aiheena on nuorten (20-30v) mediankuluttajien sitouttaminen. Olen 
kiinnostunut erityisesti siitä, millaiseksi mediat kokevat mediakentän muutokset, mil-
lainen on nykyajan mallilukija ja millä keinoin mediat pyrkivät sitouttamaan nuoria 
käyttäjiä. Tavoitteeni on tutkia sekä median että mediankuluttajien näkemyksiä ja ver-
tailla niitä keskenään.  
  
Aion toteuttaa tutkimukseni haastatteluilla ja haastattelisin mielelläni mediatalos-
tanne jotakuta, joka osaisi vastata kysymyksiini. Aikatauluni on joustava, mutta ihan-
teellisesti haastattelu olisi maaliskuussa tai viimeistään huhtikuun alkupuoliskolla. 
Haastattelu kestäisi arvioni mukaan puolesta tunnista tuntiin. Miltä tällainen kuulos-
taa?  
  
Toivottavasti mediallanne olisi valmius osallistua tutkimukseeni, jonka aihe on yli-
opiston sekä koko mediakentän kannalta sangen ajankohtainen. Minuun voi ottaa yh-
teyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Annan mielelläni lisätietoja ja luonnollisesti voin 
jakaa Teille löydöksiäni, kun tutkimukseni on valmis.   
  
Kiitos ajastanne ja kuulemiin! 
Panu Vuorela 
[puhelinnumero] 
[sähköpostiosoite] 
 
 

LIITE 2: YLIOPISTOLLE LÄHETETTY JOUKKOSÄHKÖPOSTI-
VIESTI 

Hei! 
  
Tahtoisitko auttaa opiskelijaa saamaan opintiensä loppuun? Journalistiikan maiste-
riopiskelija etsii haastateltavia graduunsa. Graduni käsittelee nuorten aikuisten (20-
30v) tapoja seurata uutisia sekä kuluttaa mediaa. Tutkimukseni ohjaaja on journalis-
tiikan professori Mikko Villi. Haastattelussa puhuttaisiin omista mediankulutusta-
voista, niiden kehityksestä sekä Suomen mediasta. Jutustelu kestäisi noin 30-60 mi-
nuuttia ja sen voi suorittaa kotoa käsin videochatilla, vaikkapa Skypellä tai Hangout-
silla! Nauhoitan haastattelut tehdääkseni muistiinpanoja, mutta niitä ei jaeta kenen-
kään kanssa eikä haastateltavan nimeä tarvitse laittaa graduun.  
  



 
 

Mikäli voisit auttaa minua tutkimuksessani, otathan yhteyttä niin voimme sopia haas-
tatteluajan. Itse haastattelu olisi hyvä hoitaa huhtikuun aikana, joten otan vastaan yh-
teydenottoja viikon 16 loppuun asti. Ja tsemppiä arjen kanssa joka tapauksessa! 
 
Terveisin, 
Panu Vuorela 
[puhelinnumero] 
[sähköpostiosoite] 
 
 

LIITE 3: NUORTEN AIKUISTEN HAASTATTELURUNKO 

• 0: Alkumukavuudet 
o Hei, kiitos kun suostuit 
o Yhteyden tarkistus, nauhoituksen varmistus 
o Haluatko olla anonyymi tutkimuksessa? 
o Käydään läpi teemat, selitetään mitä tarkoitetaan “medialla” 

• 1: Taustat 
o Varmistetaan aika, päivämäärä, paikka 
o Kerrotko itsestäsi: ikä, sukupuoli ja okkupaatio  
o Mikä sai sinut osallistumaan tutkimukseen? 
o Miten kuvailisit suhdettasi mediaan? 

• 2: Mediakenttä 
o Oletko huomannut median tai sen aseman muuttuneen elinaikanasi? 

▪ Muistatko ajan ennen internetiä? 
▪ Sanooko termi “median murros” sinulle mitään? 

o Medianlukutaito - tiedätkö mikä on, onko se tärkeää? 
o Luotatko Suomen mediaan? 
o Luotatko algoritmeihin? 
o Tunnetko “news overloadia” nykyään? 

• 3: Mediankulutustavat 
o Kuinka tärkeää mielestäsi on seurata uutisia? 
o Millaista mediaa käytät? 

▪ Eri medioita eri tarkoituksiin? 
o Mikä laite? 
o Mikä muoto? Teksti, video, ääni? 
o Miten löydät uutisesi? 
o Minkä perusteella valinnat tehdään 
o Mitä tutut käyttävät? 

▪ Vaikuttaako tuttujen valinnat omiin? 
▪ Miten tavat eroaa vanhemmista? 

o Milloin käytät mediaa ja kuinka paljon? 
▪ Mikä on ensikosketuksesi mediaan tyypillisenä päivänä? 

o Näetkö paljon mainoksia? 
o Tietoisuus uutismedioiden tilasta? 
o Maksatko mistään mediasta (uutisista tai muusta)? 



 
 

▪ Jos ei, voisitko harkita tukevasi mediaa lahjoituksilla (kuten 
Guardian)? 

o Tunnetko olevasi sitoutunut mihinkään mediaan? 
▪ Onko mitään, mistä et voisi luopua? 

o Onko sinulla tapana kommentoida tai jakaa uutisia? 
o Mitä väyliä ja sovelluksia käytäteniten? 
o Oletko ikinä ilman mediaa/kännykkää? 

• 4: Tapojen kehitys 
o Milloin aloitseuraamaan uutisia? 
o Miten mieltymykset ovat kehittyneet? 
o Onko jotain, mitä olet lakannut seuraamasta? 
o Mikä vaikuttaa mahdollisiin muutoksiin? 
o Voisiko siirtyä uutismedioita kohti? 

• 5: Toiveet ja näkemykset 
o Mikä on uutismedian tärkein tehtävä? 

▪ Täyttääkö Suomen media sen? 
o Mitä odotat ja toivot medialta? 
o Millaiseksi näet uutismedian tulevaisuuden? 
o Millaista mediaa uskot käyttäväsi tulevaisuudessa? 

• X: Lopuksi 
o Kiitos oikein paljon ajasta! 
o Jäikö mitään käymättä läpi? 
o Voiko ottaa tarvittaessa yhteyttä uudelleen? 

 
 

LIITE 4: MEDIATALOJEN HAASTATTELURUNKO 

• 0: Alkumukavuudet 
o Huomenta/päivää, kiitos ajastanne 
o Yhteyden ja nauhoituksen tarkistus 
o Teemojen läpikäynti 

• 1: Taustat (organisaation ja vastaajan) 
o Missä vastaaja on (mikäli sopii kysyä)? 
o Voiko kertoa mediasta (konserni, tyyppi, ikä ja levikki)? 
o Mikä on osasi mediassa ja kauanko olet ollut siellä? 

• 2: Median murros 
o Onko muutos ollut äkillistä vai vaiheittaista?  
o Miten mediatyö on muuttunut digiaikana? 
o Miten medianne on kehittynyt digiaikana? 
o Millaiseksi medianne kokee muutokset?  
o Mitä ovat medianne tärkeimmät tehtävät nykyään? 
o Miten liiketoimintamallinne ovat muuttuneet?  

• 3: Mediakenttä nykyään 
o Miten Suomen mediakenttä on muuttunut 10-20v aikana? 
o Millaisia uhkia ja mahdollisuuksia mediakentässä on? 
o Miten seuraatte tilanteen kehitystä?  

▪ Katsotteko mitä muut mediat tekee? 



 
 

o Mitä ovat median kiinnostavimmat innovaatiot viime aikoina? 
o Millaista analytiikkaa teillä on? 

• 4: Nuorten sitouttaminen 
o Kuinka tärkeää on sitouttaa nuorta yleisöä nykyään? 

▪ Entä vaikeaa?  
o Miten nuoret eroaa muista nykyään? 
o Minkä uskotte olevan tärkeää nuorille? 
o Mitä keinoja on käytetty? 

▪ Mikä toimii, mikä ei? 
o Panostatteko sosiaaliseen mediaan ja/tai vuorovaikutukseen? 
o Miten tavoitteet ja strategiat syntyy ja kehittyy? 

• 5: Näkemykset tulevasta  
o Mitä tavoitteita mediallanne on tälle vuodelle? 
o Mitä tavoitteita mediallanne on tulevaisuudelle?  
o Mitä strategioita sitouttamiseen teillä on suunnitteilla? 
o Millaiseksi näette Suomen median tulevaisuuden? 

• X: Lopuksi 
o Kiitos oikein paljon ajasta! 
o Jäikö mitään käymättä läpi? 
o Voiko ottaa tarvittaessa yhteyttä uudelleen? 
o Haluaisitko olla anonyymi tutkimuksessa? 

 


